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ORIGINAL FOAM 
Illatosított, színezékmentes, habos kézmosószer

TERMÉK LEÍRÁSA  
Biológiailag lebomló habos kézmosó hozzáadott hidratálóval és enyhén selymesen 
selymes illattal. Tisztítja a kezet és A szennyeződések és baktériumok több mint 99%-át 
lemossa.

HOL KELL HASZNÁLNI
Mosdóhelyiségek irodákban, oktatásban, óvodákban, közintézményekben, egészségügyi 
és idősgondozási környezetben. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Alkalmazzon egy adagot nedves vagy száraz kézre
• Dörzsölje át a kezek minden részét
• Öblítse le tiszta vízzel
• Alaposan szárítsuk meg

TISZTÍTÁS | MOSDÓHELYISÉG

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Kellemesen illatos A “Smooth Silk” illatot a mosdók széles skáláján való használatra tervezték. 

Festékmentes Olyan emberek számára készült, akik érzékenyek a színezékekre, és akik olyan termékeket részesítenek előnyben, amelyek 
nem tartalmaznak színezéket. 

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

Glicerint tartalmaz Bőrhidratáló, amely segít megelőzni a kiszáradást, és használat után sima érzetet hagy a bőrön.

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva 
(4.0 – 5.0)

A bőr savköpenyének fenntartására kifejlesztett készítmény; a bőr felszínén lévő réteg, amely a következőkért felelős segít 
támogatni a természetes baktériumegyensúlyt.

A szennyeződések és baktériumok több mint 
99%-át lemossa. Megfelelő használat esetén mindössze egyetlen pumpálás szükséges a rendkívül hatékony bőrtisztításhoz.

Könnyen biológiailag lebomló A képlet és minden egyes széntartalmú összetevője egyszerűvé bomlik, 
nem mérgező anyagokra 28 nap alatt vagy annál rövidebb idő alatt az OECD301F szabvány szerint.

EU ökocímke tanúsítvánnyal 1 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.

Kiváló minőségű sima hab Kellemes, selymesen sima bőrérzet mosás közben; segít megerősíteni a helyes kézmosási gyakorlatot.

Kényelmes, gyors és egyszerű Habot adagol a kézre, amely azonnal készen áll a mosásra és a gyors és egyszerű öblítésre. 
a kézről és a mosdókagylóról.

Kiváló használati költség Rendkívül gazdaságos, csak egy adag szükséges a hatékony kéztisztításhoz. 
Több mint 30%-kal több mosást biztosít, és 36%-kal kevesebb terméket használ, mint a krémszappan.

Csökkenti a vízfogyasztást A krémszappanokhoz képest akár 45%-os vízfogyasztást is megtakaríthat.
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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.

ORIGINAL FOAM 
Illatosított, Festékmentes habos kézmosó kézmosó

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
Független klinikai bőrgyógyászati vizsgálatok, amelyeket a termék bőrkompatibilitásának 
értékelésére végeztek önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 48 egymást követő órán 
át tartó alkalmazási modellekben, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem 
irritál.

Termékbiztonsági értékelés
A termék humán toxicitását és stabilitását független vizsgálatnak vetették alá. 
Összességében ez a termék a rendeltetésszerű használatra biztonságosnak tekinthető; 
felnőttek és gyermekek kezén történő használat minden korosztályban. 

HATÉKONYSÁGI TESZTEK 
Vízmegtakarítás
Független tesztek azt mutatják, hogy a krémszappan helyett habszappannal történő 
kézmosás akár 45%-kal is csökkentheti az átlagos vízfogyasztást (Report: Hogyan lehet 
egy egyszerű változtatással a mosdóban jelentősen csökkenteni a vízfogyasztást és a 
kapcsolódó költségeket. Durrant és McKay, 2011).

Szenny eltávolítása
Az egészséges önkéntesek kezét előmosták, mesterséges talajközeggel kezelték, és 1 
adag Méret (0,7 ml) ORIGINAL FOAM adagolással mosták. A maradék szennyeződést, 
illetve a tisztítás hatékonyságát 1 mosási eljárás után határozták meg, és ebben a 
tesztben a látható szennyeződés 99,4%-át eltávolították.

Csíra eltávolítása
0,7 ml ORIGINAL FOAM-ot az EN1499:2013 módszerrel teszteltünk E.coli k12-en 30 
másodperces mosási idővel. Az eredmények szerint az ORIGINAL FOAM 2,34log10-es 
csökkenést ért el.

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID.

JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék.  Biológiailag lebomló felületaktív 
anyagokat tartalmaz a (módosított) 648/2004/EK mosószer-rendeletnek megfelelően.

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. 

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.  

TANÚSÍTVÁNYOK 
EU ökocímke tanúsítás
ORIGINAL FOAM elnyerte az európai ökocímkét: regisztrációs száma IE/030/003. 

A termék megfelel az EU ökocímke, a környezetvédelmi kiválóságot támogató 
önkéntes címke szigorú követelményeinek. Az EU hivatalos védjegye olyan termékeket 
támogat, amelyeket úgy terveztek, hogy a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatásuk 
csökkentett legyen, környezetbarátabb összetevőket tartalmazzanak, és a csomagolás 
mennyiségének csökkentésével minimalizálják a hulladéktermelést.  

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

Original FOAM | GD4948/1122

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD   MÉRET   
KÉSZLET 
MENNYISÉG

ADAGOLÓ

ORG250ML Palack pumpával 250 ml 6 -

ORG1L Patron 1 literes (PR) 6 WHB1LDS


