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TISZTÍTÁS | FÉNY

TERMÉK LEÍRÁSA
Teljesítményhabos kéztisztító az ipari por, szennyeződések és az élelmiszerekkel 
kapcsolatos szennyeződések eltávolítására. 

HOL KELL HASZNÁLNI
Általános ipari és élelmiszeripari gyártási/feldolgozási környezetben használható könnyű 
olajok, zsírok, általános szennyeződések és élelmiszerrel kapcsolatos szennyeződések 
eltávolítására.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
•  Általános mosáshoz először nedvesítse meg a kezét, és vigyen fel egy adagot a 

termékből.
• A zsíros szennyeződések eltávolításához vigyen fel egy adagot a termékből  
 közvetlenül a száraz kézre.
• Dörzsölje át a kéz minden részét, és öblítse le tiszta vízzel.
• Alaposan szárítsuk meg

FORMÁTUM: FOAM

Könnyű kézi tisztítószer – Parfümmentes

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Egyedülálló power foam formula Estesol® FX™ PURE został przetestowany w szeroko zakrojonych badaniach preferencji użytkowników końcowych. Dotyczyły one m.in. 
branży papierniczej i produkcji tektury, magazynów, stoczni i centrów dystrybucji żywności. Użytkownicy potwierdzili wyjątkową siłę 
czyszczącą i doskonałe odczucie na skórze, jakie zapewnia Estesol® FX™ PURE w porównaniu z wcześniej stosowanymi środkami do 
mycia rąk. 

Rendkívül hatékony használat A hatékony kézmosáshoz csak egy adag hab szükséges. Akár kétszer több kézmosást biztosít a hagyományos krémszappanos 
kéztisztítókhoz képest.

Ideális nagyfrekvenciás használatra Lágyítószereket tartalmaz, így a kézmosás után ápoltnak érzi a bőrt. A végfelhasználói tesztek során a dolgozók 79%-a egyetértett azzal, 
hogy az Estesol® FX™ PURE használata után a keze kondicionáltnak érezte a kezét. A klinikai tesztek azt mutatják, hogy a napi többszöri 
használat nem befolyásolja a bőr barrier funkciójának egészséges állapotát.

Enyhe tartósítószer Kifejezetten az egyik legenyhébb tartósítószert tartalmazza, hogy csökkentse a termék használatából eredő bőrirritáció kockázatát.

Parfümmentes és festékmentes Olyan emberek számára készült, akik érzékenyek a parfümökre és a színezékekre, és akik olyan termékeket részesítenek előnyben, 
amelyek nem tartalmazzák ezeket. 

Alkalmas élelmiszeripari létesítményekhez A terméket független vizsgálatnak vetették alá, és a termék nyomnyi mennyiségei várhatóan nem okoznak káros toxikológiai 
hatásokat. Az élelmiszer-kezelők csak a használati utasításoknak megfelelően használhatják a terméket, és a termék nem 
érintkezhet közvetlenül élelmiszerrel vagy élelmiszert tartalmazó tárgyakkal.

Hatékony, oldószermentes formula Enyhe, kiváló minőségű felületaktív anyagokat használ, hogy hatékony tisztítási teljesítményt nyújtson anélkül, hogy a bőrre durva 
lenne.

Felhasználó által preferált Valódi végfelhasználói tesztek során a dolgozók 77%-a előnyben részesítette az Estesol® FX™ PURE-t a meglévő hagyományos 
kézmosó krémekkel szemben.

Bőr Hipoallergén Bőrgyógyász tesztelte, hogy ellenőrizze és megerősítse, hogy ez a termék nagyon alacsony allergén potenciállal rendelkezik, és 
érzékeny bőrre tervezték. 

ECARF tanúsítvánnya1 Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) kritériumainak az érzékeny bőr által jól tolerálhatóság 
tekintetében. ecarf-siegel.org/en/about-seal.

EU ökocímke tanúsítvánnyal2 A termék tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy életciklusa során - a nyersanyagok kitermelésétől kezdve a gyártáson, 
felhasználáson és ártalmatlanításon át - csökkentett környezeti hatást fejt ki. www.ecolabel.eu.

Gyors és egyszerű használat Közvetlenül habként adagolható a kézre, csökkentve a habképzéshez szükséges időt. 

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva (4-5) Alacsony pH-értékkel formulázva, hogy minimalizálja a bőr savköpenyének a termék használatából eredő károsodását, amely egy 
természetes réteg, amely segít támogatni a természetes baktériumegyensúlyt.

Szilikonmentes A terméknek nincs káros hatása, ha a festék vagy felületi bevonatok felhordása előtt érintkezik a felületekkel.

Kompatibilis a gumigyártási folyamatokkal Függetlenül tesztelték a Német Gumiipari Technológiai Intézetben (DIK), és bebizonyosodott, hogy nincs negatív hatása a 
vulkanizációs folyamatra.
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JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonsággal, környezetvédelemmel, kezeléssel, elsősegélynyújtással és 
ártalmatlanítással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a biztonsági 
adatlapot, amely letölthető a következő weboldalról https://www.scjp.com/en-gb/
safety-data-sheets.

TARTÓSSÁG
A termék bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva a gyártás dátumától számítva 
legalább 30 hónapig eltartható. Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést. 

ALKALMAS ÉLELMISZER-KEZELÉSRE AREAS
Az Estesol® FX™ PURE a használati utasításoknak megfelelően nem befolyásolja az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát.

A terméket a HACCP veszélyelemzési módszerrel értékelték. A következő kritikus 
ellenőrzési pontokat azonosították és az alábbiak szerint ellenőrzik -

1. Az élelmiszerek szagára és ízére gyakorolt hatás - A készítményt független  
 vizsgálatnak vetették alá az “Érzékszervi elemzés - Módszertan -  
 Háromszögvizsgálat BS EN ISO 4120:2007” szerint, és bebizonyosodott, hogy nem  
 képes az élelmiszereket beszennyezni. 

2. AZ ÉLELMISZEREK LEHETSÉGES TÖRVÉNYES HATÁSAI - Független orális toxikológiai  
 vizsgálatot végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a termék nyomnyi  
 mennyiségét tartalmazó élelmiszerek valószínűleg nem okoznak káros toxikológiai  
 hatásokat.

TANÚSÍTVÁNYOK
EU ökocímke tanúsítás
Estesol® FX™ PURE elnyerte az európai ökocímkét: regisztrációs száma IE/030/003. 

A termék megfelel az EU ökocímke, a környezetvédelmi kiválóságot támogató önkéntes 
címke szigorú követelményeinek. A hivatalos uniós védjegy olyan termékeket támogat, 
amelyeket úgy terveztek, hogy a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatásuk csökkentett 
legyen, megfeleljenek a biológiai lebonthatósági követelményeknek, és a csomagolás 
mennyiségének csökkentésével minimalizálják a hulladéktermelést. 

További információkért látogasson el a www.ecolabel.eu weboldalra.n

ECARF minőségbiztosítási pecsét 
Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) bőrrel 
való tolerálhatósági kritériumainak. A kozmetikumok a következő kritériumoknak való 
megfelelésért kaphatják meg a minőségi pecsétet:

1.  A termék összetevőinek mennyiségi kockázatértékelése a bőrszenzibilizációs 
potenciáljuk tekintetében, figyelembe véve a meghatározott felhasználási 
feltételeket és mennyiséget. 

2. Orvosilag felügyelt klinikai vizsgálatok atópiás dermatitiszben szenvedő önkéntesek 
körében 

3. Jóváhagyott minőségellenőrzési irányítási rendszer.

További információért látogasson el a http://ecarf-siegel.org/en/about-seal weboldalra. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Az SC Johnson Professional bőrápolási termékeket a kozmetikai helyes gyártási gyakorlat 
(cGMP) követelményeit követő létesítményekben gyártják. 

A gyártáshoz felhasznált összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt felhasználnánk a kiváló minőségű termékeink gyártásához. 

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek. 

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
A termék bőrkompatibilitásának értékelésére önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 48 
egymást követő órán át tartó alkalmazási modelleken végzett független bőrgyógyászati 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék használat közben nem irritálja a bőrt.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és megállapította, hogy a termék minden 
korosztály számára biztonságos a kezeken történő használatra.

Bőr Hipoallergén Risk Assessment
A készítményt egy független toxikológus úgy értékelte, hogy a készítményt úgy állították 
össze, hogy az allergiás bőrreakció kiváltásának kockázata minimális, vagy egyáltalán 
nem áll fenn, és így megfelel a “hipoallergén” (Delphic Solutions Ltd, Egyesült Királyság) 
megjelölés követelményeinek. 

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját.

KOMPATIBILITÁSI TESZTEK 
A gumigyártási folyamat kompatibilitása 
A Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) által a DIN EN ISO/IEC 17025 
szerint végzett vizsgálatok szerint az Estesol® FX™ PURE használata a gumigyártási 
folyamatban nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK 
Bőr Hipoallergén 
Az illatanyag- és színezékmentes készítmény nem mutatott bőrirritációs vagy 
szenzibilizációs potenciált a független 6 hetes ismételt bőrirritációs tapaszvizsgálat 
(HRIPT) után.

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját. 

Repeat Washing Test 
Az Estesol® FX™ PURE hatásának értékelése 4 napon át tartó ismételt alkar mosási 
tesztmódszerrel nem mutatott látható eritémiát (kopás okozta bőrpír), és a bőr 
egészséges állapotban marad.

Estesol® FX™ PURE
Könnyű kézi tisztítószer – Parfümmentes
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi 
ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen 
felelősséget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik 
felek meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. 
Különösen nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és 
jogi értelemben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, 
hogy a technológiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

Tisztítási hatékonysági teszt
18 egészséges önkéntes kezét előmosták, mesterséges talajközeggel kezelték, 
majd az Estesol® FX™ PURE fix dózisú Estesol® FX™ PURE és normál mosdószappan 
használatával mosták meg. A visszamaradt szennyeződést, illetve a tisztítás 
hatékonyságát 1 mosási művelet után határozták meg. A vizsgálat azt mutatja, hogy az 
Estesol® FX™ PURE azonos dózisának tisztítási hatékonysága több mint kétszer olyan 
hatékony, mint a standard mosdószappané. 

FELHASZNÁLÓI TESZTELÉS
Felhasználói preferenciák tesztelése
Az Estesol® FX™ PURE-t kiterjedt végfelhasználói preferencia-vizsgálatokban tesztelték. 
A szakmák között szerepelt a papír- és kartongyártás, raktározás, hajógyárak, élelmiszer-
elosztó központok. A felhasználók megerősítették az Estesol® FX™ PURE rendkívüli 
tisztítóerejét és kiváló bőrérzetét a korábban használt kéztisztítókhoz képest. 

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE, 
COCOYL METHYL GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PROPYLENE GLYCOL,  
SORBIC ACID. 

Estesol® FX™ PURE 

Estesol® FX™ PURE
Könnyű kézi tisztítószer – Parfümmentes
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