
 

 
 Opytec 

Grovrens hænder 
 
Egenskaber 
Højkvalitets, smudsløsende, tyktflydende håndrens til at fjerne olie, fedt og andet fastsiddende smuds. 
Særligt udvalgte vaskesubstanser og hudskånsommme slibemidler yder en intensiv men skånsom  
rengøring af huden. Slibemidlerne løsner fedt, olie og andet fastsiddende smuds og optager smudsen.  
De tilsatte vaskesubstanser beskytter huden og giver en naturlig næring til huden så denne ikke  
tørrer ind. Med den tilpassede pH-værdi påvirkes den naturlige syrekappe ikke. Behagelig, hudvenlig  
og natur-baseret parfume. Fri for irriterende opløsningsmidler, sand og træ slibemidler. Dermatologisk 
sikker. Meget økonomisk i brug. Ingen tilstopning af afløb og lign, som i konventionel håndrens.  
Opytec indeholder naturlige råstoffer og er let bionedbrydeligt. Emballagen kan genbruges. 
 

Indhold (INCI) 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Polyurethane, Bentonite, PEG-7-Glyceryl  
Cocoate, Glycerin, Sulfated Castor Oil, Polyethylene, Phenoxyethanol, Limonene, Styrene/VP  
Copolymer, Citric Acid, Decylene Glykol, Aluminium Hydroxide, Methylisothiazolinone, CI 42090,  
Sorbic Acid. 
pH-værdi: (Konsentrat): ca. 6  
  

Anvendelsesområder 
Til vask af meget snavsede hænder med olie, fedt eller anden smuds, fx.  på værksteder 
forarbejdningsanlæg, malere, butikker, industri-og produktionsvirksomheder, erhversskoler, mv. 
Fjerner syntetiske og naturlige olier og fedtstoffer, malingrester, mad rester, pigment materialer osv. 
 

Anvendelse  
Flasken rystes inden brug. 
2 liters PE soft flaske:  
Fjern plastikhætten fra doseringsenheden, den må ikke skrues af. Isæt beholder i ManoDos-soft  
dispenser med aftapningshul nedaf, skub den på plads og luk herefter dispenseren. Tryk derefter  
på dispenserkontakten og man kan tydeligt høre at den sætter sig på plads, hvorefter den er klar  
til brug. Hver miljøvenlige 2-liters PE soft flaske leveres med en ny dosering, dette eliminerer 
periodisk rengøring og vedligeholdelse af doseringsenheden. 
 
Til genopfyldelige dispensere:  
Fyld dispenser med Opytec. Undgå at blande med andre sæber. Dispenser 
tømmes helt mindst to gange om året, og rengøres grundigt med varmt vand. 
 
Til manuel doseringspumpe:  
Doseringspumpen skrues på dunken. To tryk svarer til omkring 2 ml 
Skyl grundigt pumpen med varmt vand ved hvert skift. 
 
Håndrengøring:  
Tilsæt ca. 2 ml Opytec på tørre hænder og gnid grundigt uden vand. 
Fugt hænderne og gnid yderligere. Vask derefter under rindende  vand og tør grundigt. 
 
En detaljeret printbar instruktion til rengøring af hænder, se 
www.kiehl-group.com. Til beskyttelse af hænderne under og  
efter arbejde anbefaler vi produkter fra "marina KC-serien. 
 

Forbrug 
1-3 ml pr. håndvask 
 
 
 
 

 
 
 
 
Emballage 
3 x 2 L Soft Flaske Vare-Nr. j 47 02 0b  
2 x 5 L Dunk Vare-Nr. j 47 02 05  
6 x 1 Firkantet flaske i karton . Vare-Nr. j 47 02 03  
18 x 150 ml Flaske i karton Vare-Nr. j 47 02 91  
ManoDos-soft Dispenser Vare-Nr. z 54 41 20  
Manuel doseringsdispenser til 5 L dunk Vare-Nr. z 10 40 07 Tåler ikke frost! 
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