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OČISTA | SPECIALISTA

POPIS PRODUKTU
Speciální čisticí prostředek na ruce s rozpouštědlem na bázi esterů, který odstraňuje 
velmi přilnavé látky. Lehce parfémovaný.

KDE POUŽÍT
Speciální čisticí prostředek na ruce s rozpouštědlem na bázi esterů, který odstraňuje 
velmi přilnavé látky. Lehce parfémovaný.

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Aplikujte 1 dávku před přidáním vody přímo na znečištěné ruce.
• Vetřete, abyste uvolnili nečistoty
• Přidejte trochu vody a pokračujte v praní
• Opláchněte velkým množstvím vody a Důkladně vysušte

FORMÁT: PASTE

FUNKCE VÝHODY

Složení s rozpouštědlem na bázi esterů Speciální složení na bázi rozpouštědel poskytuje vynikající čisticí účinek. 

Účinné specializované čištění Odstraňuje alkydové a akrylové barvy, základní nátěry, laky, pryskyřice, plnidla, lepidla a laky.

Vysoce koncentrované složení Používá 100 % aktivních složek v jílem zahuštěné matrici, což umožňuje použití pouze malého množství přípravku potřebného k 
účinnému a úspornému čištění. 

Obsahuje přírodní čisticí prostředek Astopon®. Mycí prostředek Astopon® se vyrábí z rafinovaného prášku ze skořápek vlašských ořechů, který je přírodním zdrojem. Snadno 
se oplachuje a pomáhá předcházet ucpávání odtoků a potrubí.

Nízký zápach Příjemný na používání s vysokou mírou akceptace uživateli.

Bez silikonů Přípravek nemá žádné nepříznivé účinky, pokud je v kontaktu s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.
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Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných 
znalostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné 
záruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním 
smyslu. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného 
vývoje.

ZÁKONNÉ PŘEDPISY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, který podléhá nařízení ES č. 1223/2009 (v 
platném znění) o kosmetických přípravcích a je v souladu s tímto nařízením.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Informace o bezpečnosti, životním prostředí, manipulaci, první pomoci a likvidaci 
naleznete v bezpečnostním listu, který si můžete stáhnout ze stránek
https://www.scjp.com/cs-cz/sds-pid-knihovna

ŽIVOT NA POLIČCE
Tento výrobek má při skladování v neotevřeném stavu při pokojové teplotě trvanlivost 
nejméně 30 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti po otevření: viz údaj na na obalu.
 

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 
Produkty SC Johnson Professional pro péči o pleť jsou vyráběny v zařízeních, která 
dodržují požadavky správné výrobní praxe (cGMP). 

Všechny suroviny používané k výrobě procházejí před použitím pro výrobu našich vysoce 
kvalitních výrobků důkladnou kontrolou kvality. 

Všechny hotové výrobky jsou před odesláním našim zákazníkům podrobeny intenzivnímu 
testování kvality. 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ 
Test kožní snášenlivosti
Nezávislé dermatologické testy provedené za účelem posouzení kožní snášenlivosti 
výrobku na dobrovolných testovacích osobách v polokluzivních modelech 48 hodin po 
sobě jdoucích aplikací ukazují, že výrobek při použití nedráždí.

Toxikologické schválení
Výrobek byl posouzen nezávislým toxikologem a byl prohlášen za bezpečný pro použití na 
ruce a zápěstí dospělých od 16 let.

SLOŽENÍ 
DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER 
, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, STEARALKONIUM BENTONITE, 
ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, 
PROPYLENE CARBONATE, SILICA, PARFUM (FRAGRANCE), QUATERNIUM-18 
BENTONITE.
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VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST
MNOŽSTVÍ 
KUFŘÍKU

DISPENZOR

KSP250ML Tuba 250 ml 12 -

KSP2LT Patrona 2 l 4 ULT2LDPEN

PN81907A06 Softbox 2 l (PR) 6 27655, 26180
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