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TISZTÍTÁS | SPECIALISTA

TERMÉK LEÍRÁSA
Speciális kézi tisztítószer észter alapú oldószerrel a nagyon ragadós anyagok 
eltávolítására. Enyhén illatosított.

HOL KELL HASZNÁLNI
Ipari környezetben, például nyomdákban, festő- és karosszériaműhelyekben használható, 
ahol speciális, tapadó szennyeződésekkel találkozunk. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Alkalmazzon 1 adagot víz hozzáadása előtt közvetlenül a szennyezett kézre.
• Dörzsölje be a szennyeződések fellazításához
• Adjunk hozzá egy kis vizet, és folytassuk a mosást
• Bő vízzel mossuk ki és alaposan szárítsuk meg

FORMÁTUM: PASTE

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Eszter alapú oldószerrel formulázva A speciális oldószer alapú készítmény kiemelkedő tisztító hatást biztosít. 

Hatékony speciális tisztítás Eltávolítja az alkid- és akrilfestékeket, alaplakkokat, lakkokat, gyantákat, testtöltőanyagokat, ragasztókat és lakkokat.

Magas koncentrációjú készítmény 100%-ban aktív összetevőket használ agyaggal sűrített mátrixban, így csak kis mennyiségű termék szükséges a hatékony és 
gazdaságos tisztításhoz. 

Astopon® természetes súrolószert tartalmaz Az Astopon® súrolószert természetes forrásból, finomított dióhéjporból állítják elő. Könnyen leöblíthető, segít megelőzni a 
lefolyók és csövek dugulását.

Alacsony szag Kellemes használat és magas szintű felhasználói elfogadottság.

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

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 kijelentette, hogy 16 éves vagy annál 
idősebb felnőttek kezén és csuklóján biztonságosan használható.

ÖSSZETEVŐK 
DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER 
, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, STEARALKONIUM BENTONITE, 
ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, 
PROPYLENE CARBONATE, SILICA, PARFUM (FRAGRANCE), QUATERNIUM-18 
BENTONITE.
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CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

KSP250ML Tubus 250 ml 12 -

KSP2LT Patron 2 literes (PR) 4 ULT2LDPEN

PN81907A06 Softbox 2 l (V) 4 27655, 26180
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