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TISZTÍTÁS | EXTRA NEHÉZ

TERMÉK LEÍRÁSA
Oldószermentes kéztisztító természetes súrolószerekkel és extra tisztítóerővel a 
vízbázisú lakkok, nehéz olajok és zsírok eltávolítására. Enyhén illatosított. 

HOL KELL HASZNÁLNI
Ipari környezetben való használatra, a rendkívül erős szennyeződések, beleértve az 
olajat, zsírt, szén Fekete és kenőanyagokat is, hatékony eltávolítására.

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 

Solopol® Extra
Extra Nehéz kézi tisztítószer

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Rendkívül hatékony solvent free formula Kifejezetten olyan magas szintű tisztítási teljesítményt nyújt, amelyet általában az oldószer alapú termékekkel társítanak az 
általános nehéz tisztításhoz. 

Egyedülálló felületaktív rendszer Tenzidek optimalizált keveréke, amely egy egyedülálló kevert micellás tisztítórendszert hoz létre, amely behatol, kiemeli és feloldja 
az olajok, zsírok, szén Fekete, kenőanyagok, vízbázisú lakkok és gyanták széles skáláját. 
A tisztítás javítása érdekében minimalizálja a szennyeződésmaradványok újbóli lerakódását.

Extra magas szintű Astopon® természetes 
súrolószert tartalmaz

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

EU ökocímke tanúsítvánnyal1 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.

Lágyítószereket tartalmaz Segít megelőzni a kiszáradást, használat után sima érzetet hagyva a bőrön.

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

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.

TANÚSÍTVÁNYOK
EU ökocímke tanúsítás
Solopol® Extra 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, környezetbarátabb ÖSSZETEVŐKET tartalmazzanak, és a csomagolás 
mennyiségének csökkentésével minimalizálják a hulladéktermelést.

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

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.

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

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, 
SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-6, SULFATED CASTOR OIL, SODIUM CHLORIDE, 
OLEIC ACID, GLYCERYL OLEATE CITRATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,  TITANIUM 
DIOXIDE, XANTHAN GUM, PARFUM (FRAGRANCE), CELLULOSE GUM, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE

Solopol® Extra
Extra Nehéz kézi tisztítószer

Solopol® Extra 

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

35575 Tubus 250 ml 12 -

SCU2LT Patron 2 literes (PR) 4 HVY2LDPEN

35577 Softbox 2 literes (V) 6 27655, 26180, 
PN89741X10
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