
 

  
  

GREVEN® OLEO TEC 

Protectiecrème tegen in olie oplosbare werkzame stoffen 
b.v. olie, niet wateroplosbare koelsmeerstoffen en andere olie 
achtige substanties 
 
 

• vermindert de huidbelasting 

• O/W-emulsie 

• siliconenvrij 

• geparfumeerd 

• bevat glycerine en bijenwas 

 



 

 

Toepassingsgebied 
GREVEN® OLEO TEC is toepasbaar bij de 
bescherming tegen in olie oplosbare werkzame 
stoffen, b.v. olie, niet wateroplosbare 
koelsmeerstoffen en andere olie achtige 
substanties 
 
Productbeschrijving 
GREVEN® OLEO TEC is een speciale protectie 
crème tegen in olie oplosbare werkzame stoffen. 
De O/W-emulsie is vrij van siliconen en laat geen 
sporen achter op werkstukken of gereedschappen. 
 
Producteigenschappen 

• De basis van de crème is een emulsie welke de 
best mogelijke beschermende eigenschappen 
biedt als gevolg van zijn inherente structuur.  

• De externe watercoating van de emulsie partikels 
stoot de olie oplosbare vuildeeltjes af.  

• GREVEN® OLEO TEC bevat silicaten als 
indifferente barrière welke een beschermende 
film op de huid vormen die vervolgens zeer 
moeilijk doordringbaar is voor organische 
substanties van het werk.  

• Deze eigenschappen worden ondersteund door 
Vaseline en bijenwas, maar ook door “Algin” een 
neutraal polysacharide van alg extracten.   

• Uitgebalanceerde lipide ingrediënten hebben een 
toegevoegd verzorgend effect op de huid.  
 

Samenstelling volgens INCI  
AQUA, TALC, KAOLIN, OCTYLDODECANOL, 
PETROLATUM, GLYCERIN, CETEARYL 
ALCOHOL, CERA ALBA, ALGIN, HAMAMELIS 
VIRGINIANA WATER, SODIUM LAURYL  
SULFATE, SODIUM CETEARYL SULFATE,  
BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,  
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PARFUM. 
 

GREVEN® OLEO TEC 

Gebruik 
GREVEN® OLEO TEC wordt voor het werkbegin 
en na de pauzes zorgvuldig op de van tevoren 
gereinigde delen van de huid aangebracht. Daarbij 
dient op huiddelen met bijzonder risico, bijv. tussen 
de vingers en aan de nagels, gelet te worden. Bij 
lange werkintervallen moet de applicatie herhaald 
worden. Het product mag niet in het oog 
terechtkomen. 
 
Rapport over de huidtolerantie  
De huidtolerantie van GREVEN® OLEO TEC is 
zorgvuldig gecontroleerd en bewezen. Er is een 
schriftelijk rapport aanwezig.  
 
Lakcompatibiliteit  
Het Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und  
Automatisierung bevestigt in een testresultaat de 
fundamentele lakcompatibiliteit van GREVEN®  
OLEO TEC. 
 
Wettelijke voorschriften  
GREVEN® OLEO TEC is onderhevig aan de 
verordening (EG) nr. 1223/2009 aangaande 
cosmetische middelen. Meer informatie over de 
omgang met het product kunt u vinden in de 
groependatabladen voor de professionele 
huidbescherming – huidmiddelen.  
 
Houdbaarheid 
Het product kan in originele, gesloten 
verpakkingen ten minste 30 maanden (vanaf 
productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard 
worden. De houdbaarheid na de eerste maal 
openen (PAO = Period after Opening) is op de 
verpakking aangegeven.  
 
Verpakkingsgroottes 

Artikel-nr. Aanduiding Hoeveelheid 
per VE 

12952014 100 ml-tube 50 stuks 

12952003 2 l-variofles 6 stuks 

 

Ons toepassingstechnische advies en onze overige aanbevelingen, die geen toezegging van eigenschappen van onze producten betekenen, berusten op jarenlange ervaringen. Ze zijn 
echter – ook met betrekking tot beschermingsrechten van derden en buitenlandse wetgeing – niet bindend en bevrijden onze klanten niet van de verplichting, onze producten en 
procedures zelf op hun geschiktheid voor het gebruiksdoel te controleren. Stand: 12/2022  
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