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Estesol®
Sæbe til hænder, hår & krop

PRODUKTBESKRIVELSE
Cremesæbe til professionel brug til fjernelse af industrielt støv og 
snavs. Let parfumeret.

ANVENDELSEOMRÅDE
Til brug indenfor lager og logistik og almindelige industrielle miljøer 

ANBEFALET TIL FØLGENDE TYPER SNAVS

Lette olier, fedt og generel snavs.

BRUGSVEJLEDNING

• For almindelig vask, gør hud eller hår vådt og påfør derefter en dosis

produkt

• For at fjerne fedtet snavs, anvend en dosis direkte på tørre hud

• Gnid på overalt på huden og håret og skyl med rent vand

• Tør grundigt

• En effektiv håndvaske skal tage cirka 30 sekunder
(tørring ikke inkluderet).

FORMAT: LOTION

SILICONE
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Ideel til hyppig brug Klinisk test viser, at gentagen daglig brug ikke påvirker hudbarrierefunktionens sunde tilstand.

Let parfumeret Appellerer til både mænd og kvinder.

Uafhængigt 
dermatologisk testet

Lappetest viser, at produktet er ikke-irriterende i brug.

Indeholder Glycerin En fugtighedsgiver som hjælper med til at hindre at huden udtørrer og efterlader huden med en glat følelse.

Formuleret tæt til hudens 
naturlige pH (4,0-6,5)

Hjælper med at minimere produktets påvirkning af hudens syrekappe; et lag på overfladen af huden som hjælper til at understøtte hudens 
naturlige bakteriebalance.

Silikonefri Produktet giver ikke nogen negativ effekt, hvis det er i kontakt med overflader inden påføring af maling eller overfladebehandling.

Mildt konserveringsmiddel Specielt formuleret med et af de mildeste konserveringsmidler for at reducere risikoen for hudirritation ved brug af dette produkt.
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EU Ecolabel certificeret1 Produktet er vurderet til at have minimal påvirkning på miljøet gennem dets livsyklus, lige fra udtrækning af råstoffer til produktion, 
anvendelse og afskaffelse. www.ecolabel.eu

RENSESTYRKE



SC Johnson Professional A/S 
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00 
danmark.pro@scj.com 
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og 
erfaring. Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder 
vedrørende tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives 
hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i 
juridisk henseende for produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som 
følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.
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Produktet opfylder de strenge krav fra EU Ecolabel, som er et frivilligt 
mærke, der fremmer miljømæssig ekspertise. Det officielle EU-mærke 
fremhæver produkter, der har en reduceret miljøpåvirkning ved at have 
reduceret påvirkning på akvatiske økosystemer, opfylde krav til 
bionedbrydelighed og minimere affaldsproduktion ved at reducere 
mængden af emballage.

Besøg www.ecolabel.eu for mere information.

Estesol®
Sæbe til hænder, hår & krop

LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder 
kravene i Rådets forordning (EC) No. 1223/2009 (som ændret) om 
kosmetiske produkter.

SIKKERHEDSDATABLADE
Sikkerhedsdatablade kan downloades fra www.scjp.com/da-dk/
sikkerhedsdatablade for information vedrørende sikkerhed, miljø, 
håndtering, førstehjælp og bortskaffelse.

HOLDBARHED
Dette produkt har en holdbarhed på mindst 30 måneder fra 
produktionsdato, når det opbevares uåbnet ved stuetemperatur. 

PRODUKTSIKKERHEDSGARANTI
Produktsikkerhedsvurdering

Produktet er vurderet af en uafhængig toksikolog og er blevet erklæret

sikker at bruge på hænder for personer på 12 år og derover, når det

bruges som anvist, og opfylder alle relevante lovmæssige krav.

Hudforeneligheds Test
Uafhængige dermatologiske tests er foretaget for at vurdere produktets 
forenelighed med hud. Der er således udført 48 timers påføringstest på 
frivillige testpersoner med semi okklusiv. Disse tests viser, at produktet 
er ikke-irriterende i brug.

FORPAKNINGSSTØRRELSER

INGREDIENSER

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 

CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM 

BENZOATE, CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL 

COCOATE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, PARFUM 

(FRAGRANCE), CI 42090, CI 19140.

Estesol® 

CERTIFIKATER
EU Ecolabel Certificeret
Estesol®   er blevet tildelt det Europæiske 
Ecolabel: registrerings nummer 
IE/030/003. 

IE/030/003
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KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter fremstilles i faciliteter, der følger 
passende kvalitetssikringspraksis, herunder hensyn til 
kvalitetskontrolprocesser
for råvarer og færdigvarer samt overholder alle lovmæssige
krav, der gælder for fremstilling af sådanne produkter.

VARENR.           STØRRELSE
ANTAL 
PR. KRT. DISPENSER

LTW1L 1 L patron 6 LGT1LDS/SHW1LDS

LTW2LT 2 L patron 4 LGT2LDP/ SHW2LDP

LTW4LTR 4 L patron 4 LGT4LDR




