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TISZTÍTÁS | EXTRA NAGY

TERMÉK LEÍRÁSA
Extra nagy textúrájú kéztörlő, amely víz használata nélkül mélytisztítást biztosít. Erős 
tisztítószerrel impregnálva a nagyon erős olaj és zsír eltávolítására. Enyhén illatosított.

HOL KELL HASZNÁLNI
A munkaállomáson és a mobil dolgozók számára az olaj, a zsír és az általános 
szennyeződések eltávolítására.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
•  Használjon egyetlen törlést közvetlenül a karokra vagy kezekre
• Jól dörzsölje, amíg a szennyeződéseket el nem távolítja
• Nincs szükség öblítésre
• A használt törlőkendőket dobja a hulladékgyűjtőbe. Ne öblítse le a WC-ben

Kresto® Kwik Wipes
Extra nagy teherbírású kéztisztító törlőkendők

FORMÁTUM: WIPES 

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Rendkívül hatékony Az erős, texturált szövetet erős, nagy teljesítményű tisztító összetevőkkel impregnálták, hogy olyan nedves törlőkendőt hozzanak 
létre, amely hatékonyan és kényelmesen távolítja el az olajat, zsírt és szennyeződéseket.

Erőteljes A strapabíró, extra nagyméretű törlőkendők erősek és nedvszívók, gyorsan és hatékonyan hatnak, nem hagynak ragacsos 
utóérzetet.

Nincs szükség vízre A törlőkendő felszívja a szennyeződéseket a bőrről, nincs szükség vízzel való öblítésre.

Bőrkondicionálót tartalmaz Segít megelőzni a kiszáradást, használat után sima bőrérzetet biztosít.

Sokoldalú és kényelmes A praktikus, könnyen használható kád használható a munkahelyen a gyors tisztításhoz, vagy útközben, amikor távolról dolgozik, 
és a szokásos kézmosási lehetőségek nem állnak rendelkezésre.

Kellemes citrus illat Kellemessé teszi a termék használatát, és friss illatot hagy a bőrön.

Praktikus csomag A törlőkendők egy praktikus, könnyen használható tartályból adagolhatók.

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

Solopol® Kwik Wipes
Extra nagy teherbírású kéztisztító törlőkendők

Kresto® KWIK WIPES

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. 

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
Független bőrgyógyászati vizsgálatok, amelyeket a termék bőrkompatibilitásának 
értékelésére végeztek önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 24 egymást követő órán 
át tartó alkalmazási modelleken, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem 
irritálja a bőrt.

Toxikológiai jóváhagyás
A termék humán toxicitását és a termék stabilitását független vizsgálatnak vetették alá. 
A termék a tervezett felhasználás szempontjából biztonságosnak minősül, és megfelel 
az összes vonatkozó szabályozási követelménynek.

ÖSSZETEVŐK 
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).

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET CASE QUANTITY

23122 70 Törlőkendők vödör 4
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