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Kresto® Universal Wipes
Allround Håndrenseservietter

PRODUKTBESKRIVELSE
Kraftige, ekstra store servietter til brug uden vand. Imprægneret med
en effektiv, opløsningsmiddelbaseret rensevæske til fjernelse af en bred
vifte af forureninger.
ANVENDELSEOMRÅDE
Fjerner snavs uden brug af vand direkte ved arbejdsstationen i
industrielle miljøer eller “på farten” hvor vand ikke umiddelbart er
tilgængeligt.
BRUGSVEJLEDNING
• Brug en enkelt serviet direkte på armen eller hænderne
• Gnid grundigt til alt snavset er fjernet
• Skylning er ikke nødvendig
• Smid den brugte serviet i en affaldsspand. Smid ikke servietten
i toilettet

FORMAT: SERVIETTER

SILICONE

4

FAKTA

FORDELE

Særdeles effektive

De stærke servietter er imprægneret med en effektiv håndrensevæske, som hurtigt og sikkert fjerner olie, fedt
og snavs.

Kraftige

Stærke og absorberende, virker hurtigt og effektivt uden at efterlade en klistret fornemmelse.

Intet behov for vand

De imprægnerede servietter absorberer forureninger fra huden uden behov for at skylle efter med vand.

Indeholder hudplejemiddel

Hjælper med til at hindre at huden udtørrer og efterlader huden med en glat følelse.

Alsidig og praktisk

Den let håndterlige spand placeres hvor der er brug for den på arbejdspladsen for hurtig afrensning, eller
eller når du er på farten, når der arbejdes eksternt og normal håndvask ikke er praktisk tilgængelig.

Behagelig citrus duft

Gør produktet behagelig at bruge og efterlader huden med en frisk duft.

Praktisk forpakning

Servietterne dispenseres fra en praktisk spand som er let at åbne.

Silikone-fri

Produktet giver ikke nogen negativ effekt, hvis det er i kontakt med overflader inden påføring af maling
eller overfladebehandling.
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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.
Se produktets emballage for holdbarhed efter åbning.

PRODUKT SIKKERHEDSVURDERING
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.
Toksikologisk Godkendt
Produktet er blevet uafhængig vurderet for human toksisitet og
produktstabilitet. Det erklæres sikkert til beregnet brug og opfylder alle
relevante lovgivningsmæssige krav.

KVALITETSSIKRING
SC Johnson Professional’s produkter bliver produceret i faciliteter, som
følger cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP).
Alle råvarer gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før de bruges i
produktionen af SC Johnson Professional’s højkvalitetsprodukter.
Alle færdige produkter gennemgår omfattende kvalitetstests, før de
sendes ud til vores kunder.

FORPAKNINGSSTØRRELSER
INGREDIENSER
AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL GLUTARATE, TRIDECETH-5,
PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL SUCCINATE, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE,
PARFUM (FRAGRANCE).

SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ
Tel: +45 64 72 24 00
danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

VARENUMMER

STØRRELSE

UNV150W

150 stk. i spand

ANTAL PR. KARTON
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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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