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Vecom Marine
clean ships - clean seas

This information is not to be taken as a warranty or repre-
sentation for which we assume legal responsibility, nor as 
a permission, inducement or recommendation to practice 
any patented invention without a license. The information 
is offered solely for your consideration, investigation and 
verification.

For product characteristics and for the 
nature of special risks and safety advice 
consult our Material Safety Data Sheet.

Hand Cleaner Yellow

English

Powerful lemon hand cleaner for removing heavy industrial 
soiling. A very effective hand cleaner due to skin-friendly 
granules and natural ingredients. Especially suitable for 
removing stubborn soil like grease, tar, ink, adhesives and 
paint. Provides excellent skin care and has a fresh lemon scent.

UsE: Rub a small amount of hand cleaner into dry hands 
until the dirt loosens. Rinse with clean water or remove with 
a towel or wipe. Dry the hands thoroughly. Keep packaging 
well closed and store at cool but frost-free temperatures. Best 
before: see bottom of pack.

nEDERlAnDs

Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware 
industriële vervuilingen. Uiterst effectieve reiniging door 
huidvriendelijke korrels en natuurlijke ingredienten. Uitermate 
geschikt voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling 
zoals verf, inkt, lijm en teer. Verzorgt de huid en heeft een frisse 
citrusgeur.

gEbRUik: Een kleine hoeveelheid hand reiniger op de droge 
handen aanbrengen and goed invwrijven tot dit volledig met 
het vuil is vermengd. Daarna afspoelen met water of afvegen 
met een doek. De handen goed droog maken. Verpakking 
goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Houdbaarheid: zie 
onderzijde verpakking.

inCi

Aqua, Potassium-Tallate, C9-16 Alkanes/Cycloalkanes, 
Poly-Urethane, Ethylhexyl Benzoate, C12-14 Ethoxylated/
Propoxylated Alcohols, C9-11 Ethoxylated Alcohols, Limonene, 
Poly-Ethylene, PEG-4 Rapeseedamide, BHT, Lanolin, Jojoba 
Esters, Aloe Barbadensis, CI 19140, 2-Brome-2-Nitropropane-
1,3-diol, Iodopropynyl Butylcarbamate.
 

Hand Cleaner SpeCial

English

Powerful hand cleaner for removing heavy industrial soiling. 
Solvent-free formula. Rapidly emulsifies with all types of soil 
to ensure effective cleaning. Cleans and moisturizes the hands 
and prevents skin irritation. Has a fresh lemon scent.

UsE: Rub a small amount of hand cleaner into dry hands until 
the dirt loosens. Rinse with clean water or remove with a towel 
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or wipe. Dry the hands thoroughly. Keep packaging well closed and store at cool but frost-free 
temperatures. Best before: see bottom of pack.

nEDERlAnDs

Krachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bevat geen 
oplosmiddelen. Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een uiterst effectieve 
reiniging. Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie. Heeft een aangename frisse 
geur.

gEbRUik: Een kleine hoeveelheid hand reiniger op de droge handen aanbrengen and goed 
inwrijven tot dit volledig met het vuil is vermengd. Daarna afspoelen met water of afvegen met 
een doek. De handen goed droog maken. Verpakking goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. 
Houdbaarheid: zie onderzijde verpakking.

inCi

Aqua, Potassium-Tallate, Poly-Urethane, C10 Ethoxylated Alcohols, Cocamide DEA, Titanium 
Dioxide, BHT, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer, Fragrance, Jojoba Esters, Aloe 
Barbadensis, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate.
 

Hand Cleaner oranGe

English

Solvent-free hand cleaner for removing industrial soiling> Rapidly emulsifies with all types of 
soiling to ensure effective cleaning. Cleans and moisturizes the hands and prevents skin irritation. 
Has a pleasant fresh fragrance.

UsE: Rub a small amount of hand cleaner into dry hands until the dirt loosens. Rinse with clean 
water or remove with a towel or wipe. Dry the hands thoroughly. Keep packaging well closed and 
store at cool but frost-free temperatures. Best before: see bottom of pack.

nEDERlAnDs

Milde oplosmiddelvrije handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen.  Emulgeert 
eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een uiterst effectieve reiniging. Reinigt en verzorgt de 
handen en voorkomt huidirritatie. Heeft een aangename frisse geur.

gEbRUik: Een kleine hoeveelheid hand reiniger op de droge handen aanbrengen and goed 
invwrijven tot dit volledig met het vuil is vermengd. Daarna afspoelen met water of afvegen met 
een doek. De handen goed droog maken. Verpakking goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. 
Houdbaarheid: zie onderzijde verpakking.

inCi

Aqua, Poly-Ethylene, C9-11 Ethoxylated Alcohols, C12-14 Ethoxylated/Propoxylated Alcohols, 
PEG-4 Rapeseedamide, Glycerin, TEA, Carbomer, Jojoba Esters, Aloe Barbadensis, CI 16255, CI 
19140, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate.
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SoFT Soap oranGe
(Hand Cleaner Liquid)

English

Highly concentrated liquid soap with pleasant fresh fragrance. Mild to skin. Rapidly emulsifies with 
all types of soiling to ensure effective cleaning. Keeps hands smooth and supple. pH balanced.

nEDERlAnDs

Universele vloeibare handzeep. Hoog geconcentreerde dispenserzeep met fris parfum. Mild voor 
de huid. Effectieve reiniging met medium schuimgedrag. Geeft de handen na gebruik een frisse 
geur.

inCi

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidepropyl Betaine, PEG-4 Rapeseedamide, Glycoldistearate, 
Sodium Chloride, Dioleylethyl Hydroxyethylmonium Methosulphate, Citric Acid, Fragrance, 
DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate.

ALSO AVAILABLE: pumps, dispensers, wall bucket lids.


