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TISZTÍTÁS | FÉNY

Estesol® Shower
2 az 1-ben tusfürdő testre és hajra

TERMÉK LEÍRÁSA
Frissítő, uniszex haj- és testzselé ipari zuhanyzóhelyekre. Enyhén illatosított.

HOL KELL HASZNÁLNI
Ipari zuhanyzókörnyezetben való használatra. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Alkalmazza szükség szerint a nedves bőrre és hajra
• Dörzsölje be, hogy habot hozzon létre a hatékony mosáshoz
• Alaposan zuhanyozzon/öblítse le magát
• Alaposan szárítsuk meg

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Tisztítószerek hatékony keverékét tartalmazza Alkalmas gyakori használatra a hajon és a testen az általános munkahelyi szennyeződések és kosz eltávolítására. 

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

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva (5.0-6.0) Alacsony pH-értékkel megfogalmazva to help minimise disruption from product use to the skin’s acid mantle, a natural layer which acts 
to help support the natural bacteria balance.

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

Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapul. 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.

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.

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. 
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TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
A termék bőrrel való kompatibilitásának értékelésére önkéntes tesztalanyokon, 
félig okkluzív, 24 órás, egymást követő órán át tartó alkalmazással végzett független 
bőrgyógyászati vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék használat közben nem irritál.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és kijelentette, hogy minden korosztály 
számára biztonságos a kezeken és az egész testen történő használatra. 

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® Shower használata a gumigyártási folyamatban 
nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

33366 250ml Bottle 25 -

ESG1L Patron 1 literes (PR) 6 LGT1LDGER

29126 2 Litre Vario Cartridge 4 27655

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM 
CHLORIDE, LAURETH-2, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, 
POLYQUATERNIUM-22, CI 61570, CI 42045, CI 13015
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