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OČISTA | TĚŽKÉ

POPIS PRODUKTU
Čistič na ruce Power Pěna bez rozpouštědel s obsahem kukuřičné moučky a olivových 
pecek, které odstraňují silný olej a mastnotu. Lehce parfémovaný.

KDE POUŽÍT
Pro použití v průmyslovém prostředí k účinnému odstranění silných nečistot, jako je olej, 
tuk, uhlík Černá, maziva a obecné nečistoty a špína.

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: PĚNA

Silný čistič rukou

FUNKCE VÝHODY

Vysoce účinná receptura bez 
rozpouštědel

Speciálně vyvinutý tak, aby poskytoval vysokou úroveň čisticího výkonu, která je obvykle spojena s výrobky na bázi rozpouštědel. Účinně 
odstraňuje usazený olej, mastnotu, uhlík a maziva.

Patented foam technology Dávkuje se jako příjemná okamžitá pěna pro rychlé čištění.  Během používání se jedinečná pěna rychle a snadno roztírá a emulguje 
nečistoty a špínu pro důkladné a účinné čištění. Snadno se oplachuje.

Rychle čistí Při testování konečných uživatelů 80 % pracovníků popsalo Solopol® GFX™ jako přípravek, který rychle nebo velmi rychle čistí ruce.

Preferováno uživatelem V reálném testování konečných uživatelů mu 87 % pracovníků, kteří vyzkoušeli Solopol® GFX™, dalo přednost před stávajícími krémovými 
čisticími prostředky na ruce.

Certifikovaná ekoznačka EU2 Výrobek je certifikován tak, aby měl snížený dopad na životní prostředí během celého svého životního cyklu, od těžby surovin přes výrobu, 
používání až po likvidaci. www.ecolabel.eu

Vysoce hospodárné Speciálně vyvinutý tak, aby poskytoval vysokou úroveň čisticího výkonu, která je obvykle spojena s výrobky na bázi rozpouštědel. Účinně 
odstraňuje usazený olej, mastnotu, uhlík a maziva.

Mírný konzervační prostředek Dávkuje se jako příjemná okamžitá pěna pro rychlé čištění.  Během používání se jedinečná pěna rychle a snadno roztírá a emulguje 
nečistoty a špínu pro důkladné a účinné čištění. Snadno se oplachuje.

Mírné složení Při testování konečných uživatelů 80 % pracovníků popsalo Solopol® GFX™ jako přípravek, který rychle nebo velmi rychle čistí ruce.

Obsahuje kukuřičnou mouku a látky na 
drhnutí olivových jamek

V reálném testování konečných uživatelů mu 87 % pracovníků, kteří vyzkoušeli Solopol® GFX™, dalo přednost před stávajícími krémovými 
čisticími prostředky na ruce.

Ideální pro vysokofrekvenční použití Klinicky prokázáno, že nedráždí a je šetrný k pokožce. Neagresivní složení zanechává ruce čisté, svěží a hladké a vyživené. Klinické 
testování prokázalo, že po opakovaném každodenním používání zůstává bariérová funkce pokožky ve zdravém stavu. Při testování 
konečných uživatelů popsalo 78 % pracovníků své ruce jako hladké a ošetřené po použití přípravku Solopol® GFX™.

Složení s nízkou hodnotou pH (4.5-5.5) Složení odpovídá přirozenému pH pokožky a pomáhá minimalizovat narušení kyselého pláště pokožky, což je přirozená vrstva, která 
pomáhá podporovat přirozenou rovnováhu bakterií.

Vhodné pro potravinářská zařízení Výrobek byl nezávisle vyhodnocen a neočekává se, že by stopová množství výrobku způsobovala nežádoucí toxikologické účinky. Osoby 
manipulující s potravinami by měly výrobek používat pouze v souladu s pokyny na etiketě a výrobek by neměl přijít do přímého kontaktu s 
potravinami nebo předměty, které potraviny obsahují. Certifikováno organizací HACCP International3

Certifikát ECARF1 Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro dobrou snášenlivost citlivou pokožkou. ecarf-siegel.org/
en/about-seal.

Obsahuje hydratační přípravek Pomáhá předcházet vysušování pokožky a zanechává ruce hladké a pevné.

Bez silikonů Přípravek nemá žádné nepříznivé účinky, 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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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 
Solopol® GFX™ neprokázal po provedení nezávislého šestitýdenního opakovaného 
dráždivého náplasťového testu (HRIPT) potenciál vyvolat podráždění kůže nebo 
senzibilizaci.

TESTY ÚČINNOSTI
Mírné složení
Solopol® GFX™ did not demonstrate a potential for eliciting dermal irritation or 
sensitisation after conducting an independent 6 week Repeat Irritation Patch Test 
(HRIPT).

Testování účinnosti čištění
Ruce 18 zdravých dobrovolníků byly předem umyty, ošetřeny umělým půdním médiem a 
omyty pomocí dávky Velikost 2,8 ml (1 dávka) přípravku Solopol® GFX™ a 6 ml přípravku 
předního konkurenta. Po 1 mycím postupu byla stanovena zbytková špína, resp. účinnost 
mytí. Testování ukázalo, že čisticí účinnost pouhého 1 vstřiku (2,8 ml) přípravku Solopol® 
GFX™ je výrazně lepší než 6 ml testovaných konkurenčních výrobků.

Test oděru kůže 
Hodnocení abrazivních účinků přípravku Solopol® GFX™ pomocí testovací metody 
opakovaného mytí předloktí po dobu 4 dnů neprokázalo žádný viditelný erytém (zarudnutí 
kůže vyvolané abrazí) a zanechává kůži ve zdravém stavu. 

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.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ PŘI MANIPULACI S POTRAVINAMI AREAS
Solopol® GFX™ podle návodu k použití, neovlivňuje kvalitu a bezpečnost potravin.

Výrobek byl posouzen pomocí analýzy rizik HACCP. metodiky. Byly identifikovány 
následující kritické kontrolní body, které jsou kontrolovány následovně.

1.  Vliv na vůni a chuť potravin - Složení bylo nezávisle testováno podle “Senzorická 
analýza - Metodika - Trojúhelníková zkouška BS EN ISO 4120:2007” a bylo 
prokázáno, že nemá potenciál znehodnotit potraviny.

2.  Možné toxické účinky složek - Bylo provedeno nezávislé orální toxikologické 
hodnocení, které dospělo k závěru, že není pravděpodobné, že by potraviny, které 
mohou obsahovat stopová množství výrobku, měly nepříznivé toxikologické účinky.

CERTIFIKACE
Certifikace ekoznačky EU
Solopol® GFX™ 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

Pečeť kvality ECARF
Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro kožní 
snášenlivost. Kosmetika může získat pečeť kvality za splnění následujících kritérií:

1.  Kvantitativní posouzení rizik složek výrobku s ohledem na jejich potenciál 
senzibilizace kůže s přihlédnutím k jejich stanoveným podmínkám použití a 
množství. 

2.  Klinické studie pod lékařským dohledem u dobrovolníků s atopickou dermatitidou.

3. Schválený systém řízení kontroly kvality.

Další informace naleznete na adrese http://ecarf-siegel.org/en/about-seal.

HACCP International
Tento výrobek a přípravek Solopol® GFX™ DISPENZOR, který má být byly certifikovány 
společností HACCP International jako bezpečné pro potraviny a vhodné pro použití v 
potravinářských zařízeních které používají program bezpečnosti potravin založený na 
zásadách HACCP.

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. 

Solopol® GFX™
Silný čistič rukou

Opakované mytí - hodnocení kožní bariéry

T
E

W
L

 [
g

/h
m

2
]

Den 2 Den 3 Den 5

Kritické

Namáhaná 
pokožka

Normální

Zdravá

Velmi 
zdravá

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Solopol® GFX™
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

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.

Testování uživatelských preferencí
Testování preferencí uživatele Mezi profese patřily opravy automobilů a karoserií, údržba, 
automatizace, doprava, výroba nářadí, kovových výrobků, výrobků z kamenné vlny a 
automobilových komponentů. Uživatelé potvrdili vynikající čisticí sílu, skvělý pocit na kůži 
a rychlost čištění, kterou Solopol® GFX™ poskytuje ve srovnání s jinými silnými čisticími 
prostředky na ruce, které používali dříve.

Testování preferencí uživatele
který výrobek upřednostňujete

Solopol® GFX™ Současný výrobek

N = 89 odpovědí pracovníků po 4týdenních a 9týdenních zkouškách přípravku Solopol® GFX™.

87%

13%

Testování preferencí uživatele
Jak dobře vám výrobek čistí ruce?
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2 

1 vůbec ne

Solopol® GFX™ (N=91) Současný výrobek (N=92)

5 velmi dobře

Odpovědi pracovníků pořízené po 4týdenních a 9týdenních testech přípravku Solopol® GFX™.

84%

57%

SLOŽENÍ
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED 
CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, 
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, 
CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM 
(FRAGRANCE).

Solopol® GFXTM

Silný čistič rukou

Solopol® GFX 

Informace o patentové ochraně spojené se systémem Solopol® GFX™ naleznete na adrese 
www.scjp.com/patents

Testování preferencí uživatele
Jak rychle vám výrobek čistí ruce?
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2 

1 vůbec ne rychle

Solopol® GFX™ (N=45) Současný výrobek (N=49)

5 velmi rychle

80%

55%

Odpovědi pracovníků pořízené po 4týdenních a 9týdenních testech přípravku Solopol® GFX™.

Testování preferencí uživatele
Jak moc se vám líbí pocit po použití výrobku?
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1 silně nelíbí

Solopol® GFX™ (N=91) Současný výrobek(N=92)

5 Současný výrobek

82%

50%

Odpovědi pracovníků pořízené po 4týdenních a 9týdenních testech přípravku Solopol® GFX™.

Testování preferencí uživatele
“Po použití mám pocit hladké a ošetřené pokožky”
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1 rozhodně nesouhlasím

Solopol® GFX™ (N=45) Současný výrobek (N=49)

5 rozhodně souhlasím

78%

39%

Odpovědi pracovníků pořízené po 4týdenních a 9týdenních testech přípravku Solopol® GFX™.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST      MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU DISPENZOR

GPF3LEURO Patrona 3,25 l 3 GF3LDBLPOL
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