
Baktolin® pure   
Standaard waslotion voor  
een grondige reiniging van de handen   

Zonder kleur- en geurstoffen

Wetenschappelijk onderzoek 
naar infectiepreventie



Producteigenschappen

n bevat geen geur- en kleurstoffen
n huidvriendelijke pH-waarde van ongeveer 5.5
n bevat geen alkali en zeep 
n op basis van moderne, milde tensiden
n aangename, milde reiniging 

Kenmerken

Baktolin® pure heeft een huidneutrale pH-waar-
de. In combinatie met huidvriendelijke tensiden zorgt 
dit product voor een milde reiniging van de huid 
zonder dat de natuurlijke beschermende zuurmantel 
wordt aangetast. 

Vooral gebruikers met een gevoelige huid hebben 
baat bij de geur- en kleurstofloze samenstelling. Bo-
vendien kunnen deze substanties nu ook niet worden 
overgedragen op kwetsbare goederen – bijvoorbeeld 
voedsel.

Samenstelling

Water, natriumlaurethsulfaat, natriumchloride, PEG-7 
glycerylcocoaat, cocamidopropylbetaïne, glycerine, 
dinatriumlaurethsulfosuccinaat, natriumbenzoaat, 
PEG-120 methylglucosedioleaat, natriumcitraat. 

Toepassingsgebieden

Voor een milde reiniging, in plaats van zeep en bij 
overgevoeligheid voor zeep. 

Overal waar producten zonder geurstoffen gewenst 
zijn, bijvoorbeeld bij het verwerken van voedsel, in 
laboratoria en in de industrie. 

Gebruiksaanwijzing

Baktolin® pure met een dispenser of uit een flacon 
met een doseerpomp aanbrengen. Dankzij de 
praktische spuitdop kan het product ook direct uit de 
flacon zonder te morsen worden aangebracht. Voor 
het wassen van de handen ongeveer 2 ml Baktolin® 
classic pure aanbrengen, met water opschuimen, 
afspoelen en de handen zorgvuldig afdrogen.  

Houdbaarheid 

n Na opening 12 maanden

Verkrijgbaar in: 

flacons van 100 ml, flacons van 500 ml, 
flacons van 1 liter, jerrycans van 5 liter 

Nota bene: De aanbevelingen ten aanzien van onze 
producten zijn gebaseerd op wetenschappelijke tests 
en worden te goeder trouw gedaan. Gedetailleer-
dere aanbevelingen, bijvoorbeeld voor wat betreft 
de materiaalcompatibiliteit, zijn alleen in specifieke 
gevallen mogelijk. Onze aanbevelingen zijn geheel 
vrijblijvend en zonder garantie. Zij sluiten door het 
bedrijf zelf uitgevoerde tests met betrekking tot de 
beoogde doeleinden en processen niet uit. Wij zijn in 
dit opzicht dan ook op geen enkele wijze aansprake-
lijk. Dit komt overeen met onze algemene verkoop- 
en leveringsvoorwaarden. 

Product properties

 fragrance and colourant-free
 skin-friendly pH-value of approx. 5.5 
 free of alkali soaps
 modern, mild surfactants
 pleasant, gentle cleansing

Characteristics

Baktolin® basic pure possesses a skin-
neutral pH-value. Together with the skin-
friendly surfactants it gently cleanses the 
skin and maintains its natural protective 
acid mantle.

Particularly sensitive users can benefit
from the productʼs fragrance and 
colourant-free composition. At the same
time, these substances cannot be 
transferred when handling sensitive 
goods – for example food.

Composition  

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium
Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin,
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium
Benzoate, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Sodium Citrate.

Areas of application

For the gentle cleansing of hands as
alternative to bar soap and for use in 
case of hypersensitivity to soaps.

Areas where fragrance-free products
are desired, such as food processing,
laboratories and industry.

Directions for use

Dispense Baktolin® basic pure via a
dispenser system or from bottles with a 
dosing pump. Thanks to the practical
turret cap, you can also dispense the 
product directly from the bottle quickly
and without dripping. For handwashing,
take approx. 2 ml of Baktolin® basic pure 
from the bottle or dispenser, foam up with 
water, rinse and dry hands thoroughly.

Stability

 after opening 12 months

Presentation

100 ml bottle, 500 ml bottle, 1 litre bottle,
5 litre canister.

Note: The recommendations regarding our preparations are
based on scientific tests and are given in good faith. More 
detailed recommendations, e.g. regarding material
compatibility, are only possible in particular cases. Our
recommendations are without obligation and do not constitute 
a warranty. They do not preclude a companyʼs own testing for
the intended purposes and processes. In this respect we
cannot accept any liability. This complies with our general
conditions of sale and supply.
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Supported by comprehensive proofs of efficacy and scientific-based research and development,
our hygiene and disinfection products ensure best possible quality.
Research for infection protection. www.bode-science-center.com 
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Artikelnummer Inhoud flacon Verzendeenheid 
aantal flacons

Baktolin® pure 

981 328 500 ml 20

981 329 1000 ml 10

981 330 5000 ml 1


