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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Proleco. Extra sterke verzorgende handzeep speciaal gericht
op inkt en smeer vervuilingen.
Algemene omschrijving
Proleco is een unieke "heavy-duty" handzeep voor het verwijderen van zeer zware inkt,
smeer, vet , teer, roet, aarde, grondvervuilingen. Het unieke is dat Proleco naast een
krachtige reiniging een terugvettende werking heeft. Proleco bevat, naast een natuurlijk
oplosmiddel, een zeep gebaseerd op kokosolie voor extra reinigingskracht. Proleco is zeer
economisch in gebruik vanwege haar extreme reinigingskracht.

Problematiek
•
•
•
•
•
•
•

Zwaar vervuilde handen zijn vaak slecht te reinigen
Conventionele handzepen met schuurmiddelen veroorzaken kloven en wondjes
Vervuilingen van (offset) inkten zijn zeer moeilijk te verwijderen
Vervuilingen veroorzaken huidziektes
Conventionele handcleaners met agressieve oplosmiddelen ontvetten de huid op een
agressieve manier zonder deze terug te verzorgen, waardoor droge en een
beschadigde huid ontstaan.
Slechte handreinigers laten vuil en productresten achter, wat onhygiënische situaties
veroorzaakt tijdens bijvoorbeeld eten en drinken
Kapotte handen beïnvloeden het werken nadelig en zijn dus een kostenpost en
kunnen zelfs een bron van ziekteverzuim zijn.

De oplossing
Proleco reinigt zelfs de meest zwaar met inkt en smeer vervuilde handen. Proleco is veilig
voor de huid en ecologisch verantwoord. Proleco verwijdert naast drukinkten ook olie,
vet, teer, kleurstoffen, roet, aarde, grondvuil, creosoot enz.

Speciale voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•


Proleco bevat een natuurlijk oplosmiddel voor extra reinigingskracht
Proleco verzorgt de huid snel zonder vettig aan te voelen
Proleco bevat een zeep gebaseerd op een extract uit pijnbomen voor extra
reinigingskracht
Proleco is zuinig in gebruik door de grote reinigingskracht
Proleco bevat geen schuurmiddelen die kloofjes veroorzaken
Proleco voorkomt wondjes en ruwe handen
Proleco is bevat natuurzuivere bestanddelen, is hygiënisch en huidbeschermend
Proleco werkt zeer snel
Proleco is ISEGA gecertificeerd
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De toepassing
Proleco kan worden toegepast voor het reinigen van de meest zwaar vervuilde handen

Opmerkingen
Geen speciale beperkingen van toepassing.
Proleco kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen
–en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken.
Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan.
Proleco draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen
binnen de BRC en IFS standaarden.
*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten
uit
bij
geschiktheid
van
reinigingsproducten
voor
de
voedingsmiddelenindustrie.

Werkwijze
Gebruik Proleco zeer economisch. Doe een kleine hoeveelheid in de hand. Wrijf de Proleco
goed uit over de handen en spoel af met water.

Verpakking
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en
neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of
reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.
Sprayflessen van Eco-Point International zijn PE-flessen: licht van gewicht, gering
grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel
onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en
latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar. Deze flessen
zijn voorzien van een brede basis voor een goede stabiliteit en van een handige
maatverdeling.
Handzepen van Eco-Point zijn verpakt in handige 3l PET-potten welke eventueel kunnen
worden nagevuld vanuit een grotere verpakking. Vraag bij uw productadviseur naar de
handige ophangbeugel en dispenser.
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