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TISZTÍTÁS | HEAVY

TERMÉK LEÍRÁSA
Oldószermentes Power Foam kéztisztító kukoricaliszt és olívabogyó súrolószerekkel a 
nehéz olaj és zsír eltávolítására. Enyhén illatosított.

HOL KELL HASZNÁLNI
Ipari környezetben való használatra, hogy hatékonyan távolítsa el az olyan erős 
szennyeződéseket, mint az olaj, zsír, szén Fekete, kenőanyagok és általános 
szennyeződések.

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: FOAM

Nehéz kézi tisztítószer

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Rendkívül hatékony solvent free 
formula

Kifejezetten az oldószeralapú termékekhez általában társított magas szintű tisztítási teljesítmény biztosítására tervezték. Hatékonyan 
távolítja el a megragadt olajat, zsírt, kormot és kenőanyagokat.

Szabadalmaztatott habtechnológia Kellemes, azonnal habzó habként adagolható a gyors tisztításhoz.  Használat közben az egyedülálló hab gyorsan és könnyen szétterül, 
hogy emulgeálja a szennyeződéseket és a koszt az alapos és hatékony tisztítás érdekében. Könnyen leöblíthető.

Gyorsan tisztít A végfelhasználói tesztek során a dolgozók 80%-a úgy jellemezte a Solopol® GFX™-et, hogy gyorsan vagy nagyon gyorsan tisztítja a 
kezét.

Felhasználó által preferált A valódi végfelhasználói tesztek során a Solopol® GFX™-t kipróbáló dolgozók 87%-a előnyben részesítette a Solopol® GFX™-et a meglévő 
kézmosó krémekkel szemben.

EU ökocímke tanúsítvánnyal2 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.

Rendkívül gazdaságos Az adagoló egyetlen megnyomása a hatékony kézmosáshoz szükséges optimális mennyiséget biztosítja, ami a hagyományos kézmosó 
krémekhez képest 50%-kal kevesebb termék szükséges a hatékony kézmosáshoz. 1 patron több mint kétszer annyi hatékony kézmosást 
biztosít, mint a hagyományos krémes kézmosók. Segít csökkenteni a karbantartási költségeket és a tárolási helyet.

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

Enyhe készítmény Bőrgyógyász tesztelte, hogy ellenőrizze és megerősítse, hogy ez a termék nem vált ki bőrirritációt.

Kukoricalisztet és olívabogyó 
súrolószereket tartalmaz.

A kukoricaliszt és az olívabogyó súrolóanyagokat egyedülálló módon felfüggesztik a habban, hogy mélytisztítást biztosítsanak anélkül, 
hogy károsítanák a bőrt. A súrolószerek könnyen leöblíthetők, megelőzve a lefolyók és csövek eldugulását.

Ideális nagyfrekvenciás használatra Klinikailag bizonyítottan nem irritál és kíméli a bőrt. A nem agresszív formula tiszta, friss, sima és ápolt kezet hagy. A klinikai tesztek azt 
mutatják, hogy ismételt, napi használat után a bőr barrier funkciója egészséges állapotban marad. A végfelhasználói tesztek során a 
dolgozók 78%-a írta le, hogy a Solopol® GFX™ használata után sima és ápoltnak érezte a kezét.

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva 
(4.5-5.5)

A bőr természetes pH-értékéhez igazodik, hogy segítsen minimalizálni a bőr savköpenyének - egy természetes rétegnek, amely segíti a 
természetes baktériumegyensúly fenntartását - a termék használatából eredő károsodását.

Alkalmas élelmiszeripari 
létesítményekhez

A terméket független vizsgálatnak vetették alá, és a termék nyomnyi mennyiségei várhatóan nem okoznak káros toxikológiai hatásokat. 
Az élelmiszer-kezelők csak a címke utasításainak megfelelően használhatják a terméket, és a termék nem érintkezhet közvetlenül 
élelmiszerrel vagy élelmiszert tartalmazó tárgyakkal. A HACCP International által tanúsított3

ECARF tanúsítvánnya1 Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) kritériumainak az érzékeny bőr által jól tolerálhatóság 
tekintetében. ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Hidratálót tartalmaz Segít megelőzni a bőr kiszáradását, sima és feszes kézérzetet biztosít.

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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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® GFX™ használata a gumigyártási folyamatban 
nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK
Enyhe készítmény
A Solopol® GFX™ nem mutatott bőrirritációt vagy szenzibilizációt kiváltó potenciált a 
független 6 hetes ismétlődő irritációs tapaszvizsgálat (HRIPT) elvégzése után.

Tisztítási hatékonysági tesztelés
18 egészséges önkéntes kezét előmosták, mesterséges talajközeggel kezelték, majd 
egy 2,8 ml (1 injekció) Solopol® GFX™ és egy vezető versenytárs 6 ml-es termékének 
Méret adagolásával mosták meg. A visszamaradó szennyeződést, illetve a tisztítási 
hatékonyságot 1 mosási eljárás után határozták meg. A tesztelés azt mutatja, hogy a 
Solopol® GFX™ mindössze 1 adag (2,8ml) tisztítási hatékonysága jelentősen jobb, mint 
a vizsgált versenytárs termékek 6ml-es adagja.

Bőrkoptatási teszt 
A Solopol® GFX® koptató hatásának értékelése 4 napon át tartó ismételt alkar mosási 
tesztmódszerrel nem mutatott látható eritémiát (koptatás okozta bőrpír), és a bőr 
egészséges állapotban marad. 

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.

ALKALMAS ÉLELMISZER-KEZELÉSRE AREAS
A Solopol® GFX™ a használati utasításoknak megfelelően nem befolyásolja az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát.

A terméket a HACCP veszélyelemzéssel értékelték.
módszertan alapján. A következő kritikus ellenőrzési pontokat azonosították és ellenőrzik 
az alábbiak szerint -

1. Az élelmiszerek szagára és ízére gyakorolt hatás - A készítményt független  
 vizsgálatnak vetették alá az “Érzékszervi elemzés - Módszertan -  
 Háromszögvizsgálat BS EN ISO 4120:2007” szerint, és bebizonyosodott, hogy nem  
 képes az élelmiszereket beszennyezni.

2.  AZ ÉLELMISZEREK LEHETSÉGES TÖRVÉNYES HATÁSAI - Független orális toxikológiai 
vizsgálatot végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a termék nyomnyi 
mennyiségét tartalmazó élelmiszerek valószínűleg nem okoznak káros toxikológiai 
hatásokat.

TANÚSÍTVÁNYOK
EU ökocímke tanúsítás
Solopol® GFX™ 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

ECARF minőségbiztosítási pecsét
Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) bőrrel 
való tolerálhatósági kritériumainak. A kozmetikumok a következő kritériumoknak való 
megfelelésért kaphatják meg a minőségi pecsétet:

1.  A termék összetevőinek mennyiségi kockázatértékelése a bőrszenzibilizációs 
potenciáljuk tekintetében, figyelembe véve a meghatározott felhasználási 
feltételeket és mennyiséget.

2. Orvosilag felügyelt klinikai vizsgálatok atópiás dermatitiszben szenvedő  
 önkénteseken.

3. Jóváhagyott minőségellenőrzési irányítási rendszer.

További információért látogasson el a http://ecarf-siegel.org/en/about-seal weboldalra.

HACCP International
Ezt a terméket és a Solopol® GFX™ ADAGOLÓt a következő módon kell
a HACCP International tanúsította, hogy élelmiszer-biztonságos és 
alkalmas élelmiszeripari létesítményekben való használatra.
amelyek HACCP-alapú élelmiszerbiztonsági programot működtetnek.

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. 

Solopol® GFX™
Nehéz kézi tisztítószer
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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.

Felhasználói preferenciák tesztelése
A Solopol® GFX®-t széleskörű végfelhasználói preferencia-vizsgálatokban tesztelték. 
A szakmák közé tartozott az autójavítás és karosszéria, karbantartás, automatizálás, 
szállítás, szerszámok, fémtermékek, kőzetgyapot termékek és autóalkatrészek 
gyártása. A felhasználók megerősítették, hogy a Solopol GFX® kiváló tisztítóerőt, 
nagyszerű bőrérzetet és gyors tisztítást biztosít az általuk korábban használt más nagy 
igénybevételű kéztisztítókkal összehasonlítva.

ÖSSZETEVŐK
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED 
CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, 
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, 
CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM 
(FRAGRANCE).

Solopol® GFX
Nehéz kézi tisztítószer

Solopol® GFX 

For Patent protection associated with the Solopol® GFX™ system please see
www.scjp.com/patents

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ
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