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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Eurol Hand Cleaner yellowstar is een intensief werkende 
gel achtige handreiniger die wordt ingezet daar waar het 
vuil hardnekkiger is, zoals in spuiterijen, drukkerijen etc. 

Eurol Hand Cleaner yellowstar bevat terpenen die 
bekend staan om hun sterk reinigend vermogen samen 
met een aangename frisse geur. 

Een fijner schuurmiddel (op basis van kunststoffen) 
maakt dat het product zachter wordt voor de handen. 
Het is voor meer dan 80% biologisch afbreekbaar.

Eurol Hand Cleaner yellowstar in een geringe 
hoeveelheid op de droge handen aanbrengen, daarna 
inwrijven tot het vuil van de handen los laat en met 
water afspoelen. 

Indien er geen water aanwezig is kan het vuil ook met 
een droge doek verwijderd worden.

Fysische eigenschappen
Kleur Geel
pH 9

Reiniging

Omschrijving

Eurol Hand Cleaner Yellowstar
Frisse handreiniger met terpenen
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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Eurol Hand Cleaner Yellowstar is a intensively acting jelly 
hand cleaner, to remove more persistent dirt from paint 
spray and printing activities, etc.

Eurol Hand Cleaner Yellowstar contains terpenes, which 
are well known for their strong cleaning capability, 
together with a pleasant, fresh smell.

A fine abrasive (based on polymers) makes the product 
softer for the hands. The product is for more than 80% 
biodegradable.

Eurol Hand Cleaner Yellowstar should be applied on dry 
hands in a limited  quantity. Rub in till the dirt loosens, 
wash-off with water and dry with a clean towel.

If there is no water available, the dirt can also be 
removed with a dry cloth.
Store above 0°C

Physical properties
Colour Yellow
pH 9

Cleaning

Description

Eurol Hand Cleaner Yellowstar
Fresh handcleaner with terpenes


