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ČIŠTĚNÍ PLETI TĚŽKÉ

Swarfega® Auto  
Čistící prostředek na ruce pro silné znečištění

POPIS PRODUKTU
Vysoce odolné gelové složení. Čistič rukou s neabrazivními mikropolymerovými 
kuličkami a přidanými pečujícími složkami pro rychlé odstranění odolných olejů a 
mastnoty. Po použití zanechává ruce hladké.

KDE SE POUŽÍVÁ
Pro použití na konci každého pracovního období nebo v případě potřeby častěji.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
• Naneste malou dávku na suché ruce, abyste uvolnili nečistoty. 
• Poté je důkladně opláchněte a osušte.

FUNKCE VÝHODY

Složení pro náročné podmínky Obsahuje vysoce rafinovaná uhlovodíková rozpouštědla, která rychle odstraňují nečistoty, jako je olej a mastnota.

Důkladné čištění Obsahuje neabrazivní mikropolymerové kuličky, které zajišťují důkladné čištění a odstraňují odolné nečistoty bez poškození 
pokožky.

Všestranný Odstraňuje odolné oleje, tuky, dehet, naftu, kreozot, karbon a většinu dalších dílenských nečistot.

Úsporné používání K rychlému a účinnému odstranění kontaminantů na pracovišti stačí malá dávka.

Příjemné zacházení Díky pružnému gelovému složení se přípravek snadno nanáší a oplachuje, aniž by zanechával stopy.

Pečující složky Obsahuje propylenglykol, který po použití zanechává ruce hebké a vláčné.

Svěží vůně Citrusová vůně zanechává ruce po použití svěže provoněné.

Snadné použití K dispozici v různých baleních. Obsahuje kazety pro použití v přístrojích DISPENZOR.
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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.
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BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU            

TUF398CE Sklenice 1 l 6

PGR57LCE Hrnec 4,5 l 4

PGR62BCE Kbelík 14 l 1

SRE4LTREE Patrona 4 l 4

SLOŽENÍ 
AQUA, C9-C16 ALKANES/CYCLOALKANES, SODIUM TALLATE, TRIDECETH-7, 
TRIDECETH-5, PERLITE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, DMDM 
HYDANTOIN, PARFUM, TETRASODIUM EDTA, OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-
HYDROXYHYDROCINNAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16035

PRÁVNÍ POŽADAVKY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, na který se vztahuje nařízení o kosmetických 
přípravcích (ES) č. 1223/2009 (v platném znění), a je v souladu s tímto nařízením. 
Obsahuje biologicky odbouratelné povrchově aktivní látky v souladu s nařízením o 
detergentech 648/2004 (v platném znění).

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

ŽIVOT NA POLIČCE
Neotevřený a skladovaný při pokojové teplotě může být tento výrobek uchováván
nejméně 30 měsíců od data výroby.
Doba použitelnosti po otevření: viz informace na obalu výrobku.

ZÁRUKA KVALITY 
Produkty SC Johnson Professional se vyrábějí v továrnách, které dodržují pravidla
Správná výrobní praxe v kosmetice (cGMP).

Všechny suroviny procházejí důkladnou kontrolou kvality kontrola kvality před použitím 
ve výrobě Vysoce kvalitní produkty společnosti SC Johnson Professional.

Všechny výrobky jsou před odesláním intenzivně kontrolovány z hlediska kvality.
našim zákazníkům.

BEZPEČNOST VÝROBKŮ
Test kožní snášenlivosti
Byly provedeny klinické dermatologické testy k posouzení kožní snášenlivosti výrobku na 
dobrovolných testovacích subjektech v polokluzivních modelech s 48hodinovou aplikací. 
Tyto testy a použití v terénu ukázaly, že výrobek je pokožkou velmi dobře snášen. Odborné 
zprávy o snášenlivosti s pokožkou jsou k dispozici na vyžádání.

Toxikologické schválení
Výrobek byl nezávisle posouzen z hlediska toxicity pro člověka a stability výrobku. Byl 
prohlášen za bezpečný pro zamýšlené použití a splňuje všechny příslušné právní požadavky.
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