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PevaEGENSKABER 

PEVASTAR fjerner effektivt kraftig tilsmudsning som 
olie, fedt, smøremidler, støv, forskellige slags maling, 
toner osv. 

renser grundigt og hudvenligt, med naturlig gen-
fedtning. 

er flydende og derfor egnet til mange 
dispensersystemer (se bagside). 

er egnet til brug i forskellige industrielle sektorer. 

 

SAMMENSÆTNING 

PEVASTAR indeholder udvalgte råmaterialer af høj 
kvalitet, der sikrer produktets gode rensningsevne og 
gode hudtolerance, og som i stort omfang er 
vegetabilske. 

• indeholder et optimalt, afbalanceret synergistisk 
overfladeaktivt system. 

• indeholder fint malet majskolbemel som 
slibemiddel. 

De tærskede majskolber er et affaldsprodukt, så 
der er ikke nogen konkurrence med fødevarer. 

• majskolbemel forstopper ingen afløb 

• indeholder ingredienser fremstillet af kokosfedt, 
som sikrer en god gen-fedtning af huden efter 
vask 

• er pH-neutralt over for huden 

• er fri for silikone og opløsningsmidler 

• er dermatologisk testet med vurderingen „meget 
godt". 

 

 

 

PRODUKTBESKRIVELSE 

PEVASTAR er en lys beige, flydende håndrens.  
PH-værdi: 4.1 - 5.1 

Densitet ca. 0.89 g/cm3 (20°C) 

 

  

ANVENDELSE 

Gnub PEVASTAR ind i de beskidte, tørre hænder, 
indtil skidtet er opløst. Tilsæt lidt vand, vask grundigt 
og skyl godt af. 

PEVASTAR er økonomisk i brug. En 
dispenserdoseringsmængde er nok til en grundig 
håndvask. 

Bemærk: Undgå kontakt med øjnene. Hvis det 
kommer i kontakt med øjnene, skyl med store 
mængder vand. 

 
PEVA  
TIL BESKYTTELSE AF DIN HUD 

 

PEVASTAR 
Koncentreret håndrens med dobbelt effekt 
til fjernelse af kraftig tilsmudsning som for 
eksempel olie, fedt, støv osv. 

HUDBESKYTTELSE 
HUDRENSNING  
HUDPLEJE 
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RETLIGE BESTEMMELSER 

PEVASTAR er underlagt EU´s kosmetikdirektiv og i 
Tyskland Food, Consumer Goods and Feed Code 
(LFGB). 

Alle vores produkter fremstilles i henhold til GMP (God 
Fremstillingspraksis) og er underlagt mikrobiologisk 
kvalitetskontrol. 

 

OPBEVARINGSINFORMATION 

PEVASTAR kan opbevares i lukkede originale 
beholdere ved rumtemperatur i mindst 30 måneder. 

Indholdet skal bruges inden 12 måneder, hvis 
beholderen er blevet åbnet. 

 

HUDPLEJETIPS 

Når det ikke kan undgås at håndtere farlige stoffer, bør 
en egnet hudbeskyttelse bruges til at forhindre 
hudskader, inden arbejdet påbegyndes (fx den generelt 
anvendelige hudbeskyttelseslotion PEVAPERM). 

Efter endt arbejde bør huden regelmæssigt smøres ind i 
et egnet hudplejeprodukt (fx PEVALIND, 
hudplejelotionen, der er rig på aktive virkestoffer), så 
den kan regenerere. 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Gruppebrochurer, specifikationer og dermatologiske 
rapporter kan fås på forespørgsel. Certifikat: Produktet 
har bestået dermatologisk-allergologiske tests udført 
under medicinsk supervision med vurderingen „meget 
godt". 

 
 

DISPENSERSYSTEMER 

• VOORMATEC SF2 - Plastikdispenser til 1 | og 2 | bløde 
flasker 

• VOORMATEC SF4 - Plastikdispenser til 4 | bløde 
flasker 

 PEVAMAT SF - Dispenser i rustfri stål til 1 | og 2 | bløde 
flasker (forskellige varianter tilgængelige) 

• PEVAMAT SF4 - Dispenser i rustfri stål til 4 | bløde 
flasker (forskellige varianter tilgængelige) 

• PEVA - Dispensersystem til 3 | dåser, med 
vægbeslag/ uden vægbeslag 

• VOORMATEC D3 - Plastikdispenser til 3 | dåser 

• PEVA - 3-stk. dispensersæt til 1 | flaske 
hudbeskyttelse/hudpleje og til 3 | dåser med håndrens, 
med vægbeslag 

• PEVA - Dispenser til 10 | spand, med stållåg rustfrit stål 

 

INDHOLDSSTOFFER 

Aqua, zea mays (korn) majskolbemel, natrium lauret 
sulfat, kokosnødsyre, lauret-2, tridecet-7, natrium 
C13-17 alkansulfonat, cocamidopropyl betain, 
xanthangummi, cellulosegummi, acrylater/C10-30 
alkylacrylat crosspolymer, parfume, propylen glykol, 
benzylalkohol, methylisothiazolinone, methylchloro- 
isothiazolinone, Cl 77891 

 

 
 

PRODUKTSTØRRELSER OG EMBALLAGEENHEDER 

       

12 x 250 ml tube 10 x 1 | pose 6 x 2 | blød flaske 
4 x 4 | blød flaske 

6 x 2,5 | flaske 6 x 3 | dåse 2 x 5 | beholder + 
dispenser 

1 x 10 | spand 
1 x 30 | dunk 
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