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GREEN'R Hand Dish 
Handafwasmiddel 

 
 
 
 
 
 
 

GREEN'R biedt een antwoord op de nieuwe, ecologische hygiënenormen met een uitgebreid assortiment goed 
presterende producten met een ecologisch label. De producten zijn niet giftig en niet schadelijk voor het 
milieu. Zelfs in lagere doses en bij lagere temperaturen laten ze onberispelijke resultaten en maximale 
efficiëntie zien, terwijl ze besparen op water, transportkosten en verpakking. 

EIGENSCHAPPEN 
GREEN'R Hand Dish is een afwasmiddel voor handmatige vaatwas in alle waterhardheidsomstandigheden. Het 
reinigt en ontvet op efficiënte wijze. De samenstelling zorgt voor een aangenaam zacht gevoel tijdens het 
gebruik. GREEN'R Hand Dish combineert maximale efficiëntie met respect voor de huid. Geschikt voor gebruik 
in septische tanks. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Aanbevolen dosering voor 5 liter water: 

• Licht vervuilde vaat 5 ml (1 theelepel) 
• Sterk vervuilde vaat 10 ml (2 theelepels) 

 
Om zo efficiënt mogelijk af te wassen, water en energie te besparen en tegelijkertijd het milieu te beschermen, 
dompel de vaat onder in water van 35 - 40°C in plaats van stromend water te gebruiken (beperkte en 
gecontroleerde temperatuur = energiebesparing). 
 
Let goed op de aanbevolen doseringen om verspilling en het vrijkomen van kalk in de waterwegen te 
voorkomen. Het is noodzakelijk grove etensresten te verwijderen alvorens de vaat in het wasbad te dompelen 
om het waterverbruik te beperken. Gebruik van een douchekraan in de keuken wordt aanbevolen voor het 
spoelen. Voor een doeltreffende reiniging is niet veel schuim nodig. 

KENMERKEN 

• Kleurloze transparante vloeistof 
• pH (20°C): ± 9,0 
• Relatieve dichtheid (20°C): ± 1,050 

• ZACHT VOOR DE HUID 
• GEURVRIJ 
• DERMATOLOGISCH GETEST 
• NIET CLP GECLASSIFICEERD 

 

 

 



 

MILIEU 
Volg nauwgezet de aanbevolen dosering, zonder overdosering, om verspilling te voorkomen. Door dit product 
met EU Ecolabel te gebruiken in overeenstemming met de aanbevolen doseringen, helpt u de watervervuiling 
en de afvalproductie te verminderen. 

WETGEVING 
Dit product voldoet aan: 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 
(CLP-verordening). Het product is verpakt en geëtiketteerd volgens de criteria die in deze verordening zijn 
vastgelegd. 
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (Detergentenverordening). De oppervlakteactieve 
stof(fen) in dit preparaat voldoet (n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in deze 
verordening. 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Alle stoffen in dit product zijn geregistreerd voor hun 
gebruik onder REACH. Het product bevat geen kandidaat-stof van zeer zorgwekkende stoffen. Een 
veiligheidsinformatieblad dat voldoet aan REACH is op verzoek beschikbaar voor de gebruiker. 

OPSLAG 
Bewaren tussen 5 en 40°C 
36 maanden houdbaar 

VERPAKKING 
12 x 1L flacon 
2 x 5L can 
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