®

GREVEN MULTI TEC /
MULTI TEC PURE

Universele beschermende crème met dualistisch werkingsprincipe
bij vaak veranderende of niet duidelijk gedefinieerde risico’s voor de huid
en bij mechanische belasting van de huid









verstevigt de huid
reduceert de huidbelasting
ondersteunt het natuurlijke regeneratievermogen van de huid
O/W-emulsie
bevat glycerine, hamamelis en panthenol
siliconenvrij
geparfumeerd of ongeparfumeerd
ongeparfumeerd: HACCP-conform

®

GREVEN MULTI TEC /
MULTI TEC PURE

Toepassingsgebied
®
GREVEN MULTI TEC is geschikt bij vaak
veranderende of niet duidelijk gedefinieerde
risico’s voor de huid en bij mechanische belasting
van de huid, bijv. door gereedschappen,
glasvezels, draadwol of cartonnages alsmede bij
het dragen van handschoenen.
Productbeschrijving
®
GREVEN MULTI TEC is een huidbeschermende
crème met dualistisch werkingsprincipe. De O/Wemulsie is vrij van siliconen en laat geen sporen
achter op werkstukken of gereedschappen.
Producteigenschappen
 Het dualistische werkingsprincipe van de crème
is gebaseerd op de opbouw van het preparaat. Er
worden zowel ingrediënten met een
barrièrefunctie tegen in water oplosbare alsook
niet in water oplosbare schadelijke stoffen
gebruikt.
 Als neutrale barrière zijn silicaatcoatings
aanwezig, die een voor organische agentia
moeilijk doordringbare beschermingslaag op de
huid vormen.
 Deze functie wordt ondersteund door cellulosen,
die door hun hydraatmantels een barrièrefunctie
tegen in water onoplosbare stoffen vormen.
 Vetalcoholen en -esters vormen naast andere
vetstoffen een bescherming tegen waterige
schadelijke stoffen.
 Panthenol en vitamine E werken daarnaast
ontstekingsremmend en ondersteunen het
natuurlijke regeneratievermogen van de huid.
 Hamamelis, een natuurlijke looistof, zorgt voor
een versteviging van de bovenste huidlagen.
Daarom is de crème ook geschikt voor het
gebruik onder beschermende kleding, zoals bijv.
pvc of rubberen handschoenen.
Samenstelling volgens INCI
AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL
ETHYLHEXANOATE, GLYCERIN, CETEARYL
ISONONANOATE, TALC, KAOLIN, POLYVINYL
ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, HAMAMELIS
VIRGINIANA WATER, TOCOPHERYL ACETATE,
HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, STEARIC ACID,
SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CETEARYL
SULFATE, GALLIC ACID, BUTYLENE GLYCOL,
PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN,
(PARFUM).

Gebruik
®
GREVEN MULTI 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 MULTI 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
MULTI TEC.
Wettelijke voorschriften
®
GREVEN MULTI 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
Geparfumeerd
Artikel-nr. Aanduiding
13042038
13042001
13042003

100 ml-tube
1 l-harde fles
2 l-variofles

Ongeparfumeerd
Artikel-nr. Aanduiding
13769003
13769002

100 ml-fles
2 l-variofles

Hoeveelheid
per VE
50 stuks
10 stuks
6 stuks
Hoeveelheid
per VE
12 stuks
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: 01/2019
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