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FAKTA FORDELE

Hurtigt virkende En blanding af kulbrinte-opløsningsmiddel og emulgatorer som effektivt og hurtigt fjerner en lang række 
fedtstoffer, olie, snavs og nogle malinger.

Økonomisk i brug Kun en lille mængde håndrens er nødvendig for hurtigt og effektivt at fjerne olie og snavs.   

Den klassiske grønne håndrensgel  Behagelig at bruge og skylles let af hænderne uden at efterlade dem fedtede.   

Indeholder Propylen Glycol En konditioner som hjælper til at efterlade hænderne bløde og glatte.   

Frisk duft Mild citrus-duft efterlader huden frisk og let duftende.

Praktisk Fås i forskellige størrelser for at imødekomme forskellige brugerkrav.

Silikonefri Velegnet til brug i alle produktionsområder, hvor der males og overfladebehandles.

VASKE/RENSE HEAVY

Swarfega® Classic 
Håndrens

PRODUKTBESKRIVELSE  
Effektiv håndrens i form af den klassiske grønne gel tilsat 
blødgøringsmiddel, der efterlader huden glat og blød efter brug. 
Produktet er let at anvende, skylles hurtigt af og fjerner olie, fedt og 
generel snavs. 

ANVENDELSE
Anvendes efter hver arbejdsperiode eller oftere efter behov.

BRUGSVEJLEDNING
• Tilfør en passende mænge direkte på de snavsede hænder uden at

tilføre vand
• Gnid hænderne mod hinanden for at løsne snavset
• Tilfør lidt vand og fortsæt med at gnide hænderne mod hinanden
• Skyl af med rigeligt vand og tør hænderne omhyggeligt

HÅNDTERING
Undgå kontakt med øjnene. Hvis produktet kommer i øjnene, skyl straks 
med rent vand (i minimum 10 minutter) og søg lægehjælp.
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SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ
Tel: +45 64 72 24 00
E: 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.

Swarfega® Classic 
Håndrens

Swarfega® Classic 

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

VARENR. STØRRELSE ANTAL PR. KARTON

SWA1L 1L dåse 6

SWA45L 4.5L dunk 4

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), C9-16 ALKANES/CYCLOALKANES, SODIUM TALLATE, 
TRIDECETH-7, TRIDECETH-5, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, 
DMDM HYDANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE), TETRASODIUM EDTA, 
OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-HYDROXYHYDROCINNAMATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, HEXYL 
CINNAMAL, LIMONENE, CI19140, CI 42090.

SIKKERHEDSVURDERING
Hudforeneligheds Test
Klinisk 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, samt almindelig praktisk 
brug, har vist, at produktet har en god forenelighed med huden. Testrapporter 
vedrørende hudforenelighed kan udleveres ved forespørgsel

Toksikologisk vurdering
Produktet er blevet uafhængigt vurderet for human toksicitet og 
produktstabilitet. Det er erklæret sikkert for den påtænkte anvendelse, og 
opfylder alle relevante myndighedskrav.

LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder kravene i 
Europa-parlamentet og Rådets forordning (EC) No. 1223/2009 (som ændret) 
om kosmetiske produkter. Indeholder biologisk nedbrydelige tensider i 
henhold til forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004 (som 
ændret).

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.

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.


