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RefreshTM Original FOAM

Licht geparfumeerde, milde schuimzeep zonder kleurstoffen

BESCHRIJVING
Refresh™ Original FOAM bevat milde bestanddelen om de 
handen zacht en verfrissend te reinigen. De verzorgende 
bestanddelen houden de huid soepel en beschermen ze 
tegen uitdroging.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor algemeen gebruik in was‐ en toiletruimtes in 
kantoren en openbare gelegenheden.

GEBRUIK  
Eén dosis op de handen aanbrengen. Met een beetje water 
verdelen over alle delen van de handen. Grondig afspoelen 
en daarna de handen goed drogen.

Eigenschappen Voordelen

Met Europees Ecolabel • Het product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel en is daardoor 
milieuvriendelijk. 

Natuurlijk frisse geur • De subtiele geur is uitstekend geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

Hoogwaardige schuimformule • Het crème-achtige schuim voelt zijdezacht aan bij het wassen.

Verzorgend • Bevat glycerine, een van de meest effectieve en meest milieuvriendelijke 
hydraterende bestanddelen. Zorgt ervoor dat de huid langdurig soepel blijft.

Milde reiniging • Met milde bestanddelen die helpen de huid fris en schoon te houden.

Direct schuimend • Onmiddellijk schuim op de handen, waardoor de tijd nodig om in te zepen wordt 
ingekort.

Waterbesparend • De instant schuimende zeep zorgt bij het wassen van de handen voor een 
tijdswinst waardoor tot 46% op het waterverbruik bespaard kan worden in 
vergelijking met lotionzepen. 

Zuinig • Er is slechts één dosis nodig voor een doeltreffende reiniging van de handen. Elk 
1-l-/2-l-patroon is goed voor meer dan 1430/2860 doseringen. 

Hygiënisch • Om het product te beschermen wordt het patroon en de schuimpomp tijdens het 
productieproces ultrasoon gelast. De unieke gepatenteerde pomp is ontworpen 
om te verhinderen dat er tijdens gebruik lucht in het patroon terecht komt, 
waardoor het risico op vervuiling van buitenaf wordt geminimaliseerd.

Optimale lediging patroon • Omdat er door de pomp geen lucht kan binnendringen, trekt het patroon tijdens 
het gebruik samen en wordt het optimaal geledigd.

Productinformatie

REINIGING



The world‘s leading away from home skin care company

HOUDBAARHEID
Het product kan in ongeopende verpakking minstens 30 
maanden na productiedatum bewaard worden. 
Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

REGELGEVING
Dit product voldoet aan EG-verordening nr. 1223/2009 voor 
cosmetische producten.

KWALITEITSGARANTIE
Alle Deb STOKO® producten zijn onderworpen aan een 
microbiologisch kwaliteitsmanagementsysteem en hun
microbiologische kwaliteit is getest in overeenstemming 
met de Europese Farmacopee.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Beschikbaar op www.debgroup.com/msds

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minstens 10 
minuten) en indien nodig deskundig medisch advies 
inwinnen.

INGREDIËNTEN 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, 
GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, 
COCAMIDOPROPYLBETAINE, PARFUM, CITRIC ACID, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE.

PRODUCTTESTEN 

Dermatologische test 
De resultaten van de door de industrie erkende „48hr 
Single Patch Test“ zijn gevalideerd door een
dermatoloog en tonen aan dat het product niet 
irriterend is.

Toxicologische goedkeuring  
De formulering is door een toxicoloog beoordeeld en 
goedgekeurd voor veilig gebruik.

Het Europese Ecolabel  
Het product voldoet aan de strenge vereisten voor 
het EU Ecolabel, het officiële EU-keurmerk voor 
milieuvriendelijke producten. Producten met Ecolabel 
hebben een verhoogde biologische afbreekbaarheid 
en hebben een bijzonder lage watervervuilingsgraad. 

Waterbesparend  
Onafhankelijke testen tonen aan dat handen wassen 
met schuim‐ in plaats van lotionzeep een besparing 
tot 46% op waterverbruik kan opleveren. * 
*Conclusie van het rapport: “How a simple change in the washroom 
can significantly reduce water consumption and associated costs” 
Durrant & McKay, 2011

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode Inhoud Aantal/doos

ORG47ML 47-ml-flesje 12

ORG250ML 250-ml-pompfles 6

ORG1L 1-l-patroon 6

WRM1LDSMD Deb Stoko Washroom 1-l-dispenser 1

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en 
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. 
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere 
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de 
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. 
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen
™ = aangevraagde merkregistratie door Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen.
 

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld, Duitsland 

Contact Benelux
Telefoon
02 461 05 75 (België) / 013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580 / Fax: +49 2151 7380 1502
info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com 20
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Voor overige dispensers, zie productinformatieblad “Washroom dipensers”


