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DE NIEUWE GENERATIE PEVASTAR
NIEUW: MET 100% NATUURLIJKE WRIJFMIDDELEN
Ter wille van het milieu heeft Paul Voormann de formule van PEVASTAR, zijn meest verkochte
handreiniger, herzien.
In de toekomst worden er in PEVASTAR wrijfmiddelen uit maïskolfmeel in plaats van kunststofgranulaten gebruikt. De hoofdkenmerken van het product, namelijk het goede reinigingsvermogen, het aangename huidgevoel en de aansprekende sinaasappelgeur, blijven natuurlijk
behouden.
Naast het bekende product PEVASTAR introduceert Paul Voormann met PEVASTAR SOFT nog
een andere variant die zich in het bijzonder voor het gebruik in softfles-dispensersystemen aanbiedt en aan de behoeften van een gevoelige huid aangepast werd.
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GECONCENTREERDE HANDREINIGER
MET DUBBEL EFFECT

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor een efficiënte verwijdering van sterke vormen van verontreiniging in alle industrietakken, zoals bijvoorbeeld door:
•
•
•
•

oliën, vetten, smeerstoffen
stof, grafiet, roet
verschillende verven en drukinkten

EIGENSCHAPPEN
• reinigt tot diep in de poriën
• huidvriendelijk
• terugvettend
• doet geen enkele afvoer verstopt raken
HOEDANIGHEID
• vloeibare pasta met natuurlijke wrijfmiddelen op basis van
maïskolfmeel

Informatie over het wrijfmiddel uit maïskolfmeel:
Het in PEVASTAR gebruikte wrijfmiddel wordt door het vermalen van gedorste maïskolven gewonnen. De maïskorrels werden
reeds verwijderd, zodat er geen concurrentie met voedingsmiddelen ontstaat. De maïskolven zijn afkomstig uit Europese teelt.
Alleen bij bevoorradingstekorten wordt naar producten uit
landen buiten de EU teruggegrepen.
Het wrijfmiddel heeft een beige kleur en lijkt optisch op het
vroeger gebruikte wrijfmiddel uit polyurethaan. Het produceert
een goed abrasief effect en laat een aangenaam gevoel op de
huid achter.
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•
•
•
•
•

bevat een optimaal afgestemde, synergistisch
werkende combinatie van oppervlakte-actieve
stoffen
met natuurlijke terugvetting
pH-huidneutraal
vrij van siliconen
dermatologisch getest met „zeer goed“
fgeschikt voor verschillende bijvulsystemen

VERPAKKINGSGROOTTES
250 ml tube, 1l zakje, 2l softfles, 2,5 l fles, 3 l blik, 4
l softfles, 5 l jerrycan, 10 l emmer, 30 l hobbock
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GECONCENTREERDE HANDREINIGER
VOOR GEVOELIGE HUID

ONZE AANBEVELING VOOR SOFTFLES-DISPENSERSYSTEMEN!
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor een efficiënte verwijdering van sterke vormen van verontreiniging in alle industrietakken, zoals bijvoorbeeld door:
•
•
•

oliën, vetten, smeerstoffen
stof, grafiet, roet
verschillende verven en drukinkten

EIGENSCHAPPEN
• reinigt tot diep in de poriën
• zeer huidvriendelijk
• terugvettend
• doet geen enkele afvoer verstopt raken
HOEDANIGHEID
• vloeibare pasta met huidvriendelijke, natuurlijke wrijfmiddelen op basis van walnotendopmeel

•

•
•
•
•
•

bevat een optimaal afgestemde, synergistisch
werkende combinatie van oppervlakte-actieve
stoffen
met natuurlijke terugvetting
pH-huidneutraal
vrij van siliconen
dermatologisch getest op gevoelige huid met
„zeer goed“
op grond van de milde formule is het product niet
geschikt voor bijvulsystemen

VERPAKKINGSGROOTTES
250 ml tube, 2l softfles, 3l blik, 4l softfles

Informatie over het wrijfmiddel uit walnotendopmeel:
Het in PEVASTAR SOFT gebruikte wrijfmiddel wordt door het
vermalen van walnotendoppen gewonnen. Ook hier ontstaat
geen concurrentie met voedingsmiddelen. De walnotendopen
zijn afkomstig uit Franse teelt.
Het wrijfmiddel is fijn vermalen en heeft een lichtbruine kleur.
Het voelt zeer fijn op de huid aan en reinigt huidvriendelijk en
betrouwbaar.
Gemalen walnotendoppen worden reeds decennialang in handreinigers voor hardnekkige vervuiling gebruikt. Volgens de tot
nu toe opgedane bevindingen zijn walnotendoppen ook tegen
de achtergrond van allergieën voor noten veilig als wrijfmiddel te gebruiken, omdat de bekende allergische symptomen
in combinatie met walnoten tot nu toe bijna uitsluitend door
de consumptie van de noten zelf (orale opname) of door het
inademen van het stof van de noten en slechts in extreem uitzonderlijke gevallen bij huidcontact waargenomen werden. De
substanties die een allergie veroorzaken, bevinden zich bovendien in de eigenlijke noot en niet in de dop.
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HET NIEUWE SOFTFLES-SYSTEEM 4.0
HYGIENISCH – ECONOMISCH – GEBRUIKSVRIENDELIJK
Paul Voormann brengt de nieuwe generatie softfles-systemen direct tot
op uw werkplaats. Hygiënisch, economisch, gebruiksvriendelijk – opdat u
zich op de essentie van uw werk kunt concentreren.
Tot nu toe stonden bedrijven bij de beslissing over een
dispensersysteem voor huidreiniging voor de keuze tussen een goed,
maar ook dure oplossing (bv. 2l softfles-systeem) en een voordelige,
maar hygiënisch nadelige oplossing (dispenser voor een open bijvulling
of het gebruik van handreinigingsmiddelen direct uit grote emmers).
Met de tot nu toe unieke 4 softfles combineren wij de hygiënische
voordelen van het geïntroduceerde 2 l softfles-systeem met de
economische voordelen van bijvulsystemen of grote verpakkingen zoals
bv. emmers of jerrycans.
HYGIENISCH, omdat de eigenlijke wanddispenser geen contact met de
handreiniger heeft en zodoende de handreiniger niet kan verontreinigen
(geen gevaar voor kiemen).
ECONOMISCH, omdat in vergelijking met 2l
softflessen een duidelijk voordeligere prijs per
liter handreiniger bereikt kan worden resp.
omdat er een prijs per liter tot stand komt die
eerder in het bereik van bijvulsystemen ligt.
GEBRUIKSVRIENDELIJK, omdat er bij het bijvullen geen handreiniger
gemorst kan worden en omdat de hoeveelheid van 4l per fles lange
intervallen voor een wissel van de fles toelaat. Bij de eigenlijke wissel
van een fles moet er alleen een nieuwe fles in de dispenser geplaatst
worden.
Verkrijgbaar zijn onze dispensers voor het
4l softfles-systeem in kunststof en metaal
(als versie met wit gepoedercoate kap of
als versie met een roestvrij stalen kap mat
geborsteld).

