SPECIALISTA NA OČISTU

Swarfega® Black Box
Silné ubrousky na čištění rukou v lakovně.
POPIS PRODUKTU
Extra velké čisticí ubrousky na ruce pro použití bez vody. Impregnované rozpouštědlem
na bázi esterů pro odstranění velmi přilnavých látek.
Lehce parfémované.
KDE POUŽÍT
Pro použití bez vody v průmyslovém prostředí, včetně tiskáren a lakoven, kde se
vyskytují specializované přilnavé nečistoty. Vhodné pro použití na pracovišti nebo
mobilními pracovníky, kde není voda pohodlně dostupná.
NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
• Použijte jedno utření přímo na paže nebo ruce.
• Dobře rozetřete, dokud se znečištění neodstraní
• Není nutné oplachování
• Použité ubrousky vyhoďte do odpadkového koše. Nesplachujte do toalety

FUNKCE

VÝHODY

Impregnace vysoce účinným systémem
kapalných rozpouštědel

Kombinace dibazických esterů s etanolem vytváří vysoce účinnou čisticí směs pro rychlé a bezpečné odstranění ulpívajících
nečistot, jako jsou tiskařské barvy, syntetické, dvousložkové a celulózové barvy, základní nátěry a laky, plnidla karoserií, lepidla a
tmely a většina dalších nečistot z tiskáren a lakoven.

Pevné, extra velké utěrky

Silný a absorpční, působí rychle a účinně a nezanechává lepivý pocit po aplikaci.

Obsahují glycerin

Hydratační přípravek, který zabraňuje vysoušení pokožky a zanechává ji po použití hladkou.

Citrusová vůně

Zpříjemňuje používání výrobku a zanechává pokožku svěže vonící.

Všestranný a praktický

Praktickou, snadno použitelnou vaničku lze použít na cestách nebo ji uschovat na pracovním místě a používat podle potřeby
bez potřeby vody.

Hygienické

Uchovává se v uzavřeném obalu, který chrání před kontaminací a zajišťuje, že 1 utěrka je při použití čerstvá.

Bez silikonů

Výrobek nemá žádný nepříznivý účinek, pokud přijde do styku s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.
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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 obalu.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ
Test kožní snášenlivosti
Nezávislé dermatologické testy provedené za účelem posouzení kožní snášenlivosti
výrobku na dobrovolných testovacích osobách v polokluzivních modelech s 24hodinovou
aplikací ukázaly, že výrobek při použití nedráždí.
Toxikologické schválení
Výrobek byl nezávisle posouzen z hlediska toxicity pro člověka a stability výrobku. Je
prohlášen za bezpečný pro zamýšlené použití a splňuje všechny příslušné regulační
požadavky.

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.

VELIKOSTI BALENÍ
SLOŽENÍ
AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, GLYCERIN, TRIDECETH-5,
DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM
(FRAGRANCE), TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID.

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

MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU

SKLADOVÝ KÓD

VELIKOST

BBW10CCE

Kbelík se 150 utěrkami
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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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