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OČISTA | EXTRA TĚŽKÉ

POPIS PRODUKTU
Čistič na ruce bez rozpouštědel s přírodními drhnoucími látkami a extra čisticí silou k 
odstranění laků na vodní bázi, silných olejů a mastnoty. Lehce parfémovaný. 

KDE POUŽÍT
Pro použití v průmyslovém prostředí k účinnému odstranění extrémně silného znečištění 
včetně oleje, mastnoty, uhlíku a maziv.

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 

Solopol® Extra
Extra Silný čistič rukou

FUNKCE VÝHODY

Vysoce účinná receptura bez rozpouštědel Speciálně vyvinutý tak, aby poskytoval vysokou úroveň čisticího výkonu, která je obvykle spojena s produkty na bázi rozpouštědel 
pro všeobecné čištění při těžkých pracích. 

Unikátní systém povrchově aktivních látek Optimalizovaná směs povrchově aktivních látek vytváří jedinečný smíšený micelární čisticí systém, který proniká, zvedá a rozpouští 
širokou škálu usazených olejů, tuků, uhlíku, maziv, laků a pryskyřic na vodní bázi. 

Obsahuje mimořádně vysoký obsah přírodního 
čisticího prostředku Astopon®.

Minimalizuje opětovné usazování zbytků nečistot a zlepšuje tak čištění.

Certifikovaná ekoznačka EU1 Drhnoucí 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.

Obsahuje zvláčňující látky Pomáhá předcházet vysoušení a zanechává pokožku po použití hladkou.

Mírný konzervační prostředek Speciální složení s jednou z nejšetrnějších konzervačních látek snižuje riziko podráždění pokožky při používání tohoto výrobku.

Bez silikonů Přípravek nemá žádný nepříznivý účinek, pokud je v kontaktu s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.

Kompatibilní s procesy výroby pryže Nezávisle testováno v Německém institutu gumárenské technologie (DIK) a prokázáno, že nemá žádný negativní vliv na proces 
vulkanizace.
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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.

CERTIFIKACE
Certifikace ekoznačky EU
Solopol® Extra byla udělena evropská ekoznačka: registrační číslo IE/030/003. 

Výrobek splňuje přísné požadavky ekoznačky EU, dobrovolné značky podporující 
vynikající kvalitu životního prostředí. Tato oficiální značka EU podporuje výrobky, které 
jsou navrženy tak, aby měly menší dopad na životní prostředí tím, že mají menší dopad 
na vodní ekosystémy, obsahují složky šetrnější k životnímu prostředí a minimalizují 
produkci odpadu snížením množství obalů.

Pro více informací navštivte www.ecolabel.eu   

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.

TESTY KOMPATIBILITY 
Kompatibilita procesu výroby pryže 
Podle testů provedených Německým institutem pro kaučukářskou technologii (Deutsches 
lnstitut für Kautschuktechnologie, DIK) v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025 nemá 
použití přípravku Solopol® Extra v procesu výroby pryže vliv na její soudržnost.

SLOŽENÍ 
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, 
SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-6, SULFATED CASTOR OIL, SODIUM CHLORIDE, 
OLEIC ACID, GLYCERYL OLEATE CITRATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,  TITANIUM 
DIOXIDE, XANTHAN GUM, PARFUM (FRAGRANCE), CELLULOSE GUM, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE

Solopol® Extra
Extra Silný čistič rukou

Solopol® Extra 

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU      DISPENZOR

35575 Tuba 250 ml 12 -

SCU2LT Patrona 2 l (PR) 6 HVY2LDPEN

35577 Softbox 2 l (V) 4 27655, 26180, 
PN89741X10
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