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BŐRTISZTÍTÓ NEHÉZ

Swarfega® Auto  
Kéztisztító erősen szennyezett kézzel

TERMÉKLEÍRÁS
Nagy teherbírású gél formula. Kéztisztító nem dörzsölő mikropolimer gyöngyökkel és 
hozzáadott kondicionáló összetevőkkel a makacs olajok és zsírok gyors eltávolítására.
Használat után sima marad a kéz.

HOL HASZNÁLJUK
Minden munkaidőszak végén, vagy szükség esetén gyakrabban is használható.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
•  Alkalmazzon egy kis adagot a száraz kézre, hogy fellazítsa a szennyeződéseket. 
• Ezután alaposan öblítse le és szárítsa meg.

TULAJDONSÁGOK ELŐNYÖK

Nehéz teherbírású formula Magasan finomított szénhidrogén oldószereket tartalmaz, amelyek gyorsan eltávolítják a szennyeződéseket, például az olajat és a 
zsírt.

Alapos tisztítás Magasan finomított szénhidrogén oldószereket tartalmaz, amelyek gyorsan eltávolítják a szennyeződéseket, például az olajat 
és a zsírt.

Sokoldalú Nem dörzsölő mikro-polimer gyöngyöket tartalmaz, amelyek alapos tisztítást biztosítanak a makacs szennyeződések eltávolításához a 
bőr károsítása nélkül.

Gazdaságos használat Már egy kis adag is elegendő a munkahelyi szennyeződések gyors és hatékony eltávolításához.

Kellemes használat A rugalmas gél formulának köszönhetően a termék könnyen felvihető és maradék nélkül leöblíthető.

Ápoló összetevők Propilénglikolt tartalmaz, hogy a kezek puhák és rugalmasak maradjanak a használat után.

Friss illat A citrus illat friss illatúvá teszi a kezeket a használat után.

Könnyen használható Különböző csomagokban kapható. Beleértve az ADAGOLÓ-ban használható patronokat is.
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Germany 
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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.

Swarfega® Auto  
Kéztisztító erősen szennyezett kézzel

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CSOMAGOLÁS

CIKKEKÓD FORMAT

TUF398CE 1 literes üveg (Auto)

PSG944CE 4-l minta (piros)

PGR57LCE 4,5 literes deeny

PGR62BCE 14 literes vödör

ÖSSZETEVŐK 
AQUA, C9-C16 ALKANES/CYCLOALKANES, SODIUM TALLATE, TRIDECETH-7, 
TRIDECETH-5, PERLITE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, DMDM 
HYDANTOIN, PARFUM, TETRASODIUM EDTA, OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-
HYDROXYHYDROCINNAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16035

JOGI KÖVETELMÉNYEK
Ez a termék az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet (módosított) hatálya alá tartozó 
kozmetikai termék, és megfelel az említett rendeletnek. Biológiailag lebomló felületaktív 
anyagokat tartalmaz a 648/2004 (módosított) mosószer-rendeletnek megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonságra, környezetvédelemre, kezelésre, elsősegélynyújtásra és ártalmatlanításra 
vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a ártalmatlanítás, kérjük, olvassa 
el a biztonsági adatlapot, amely letölthető a következő weboldalról letölthető a  
https://www.scjp.com/en-gb/safety-data-sheets.

PÓTLÓÉLET
Ez a termék, ha bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolják, eltartható legalább 30 
hónappal a gyártás időpontját követően.
Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a termék csomagolásán található információkat.

MINŐSÉGI GARANCIA 
Az SC Johnson Professional termékek olyan gyárakban készülnek, amelyek követik a 
következőket
Kozmetikai helyes gyártási gyakorlat (cGMP).

Minden nyersanyagot alapos minőségi minőségellenőrzés, mielőtt felhasználják a 
következő termékek előállításához
Az SC Johnson Professional kiváló minőségű termékei.

Minden terméket intenzíven ellenőriznek a minőség szempontjából, mielőtt
ügyfeleinknek.

TERMÉKBIZTONSÁG
Bőrkompatibilitási teszt
A termék bőrtoleranciájának értékelésére klinikai bőrgyógyászati vizsgálatokat végeztek 
önkéntes tesztalanyokon, fél-okkluszív, 48 órás alkalmazási modellekben. Ezek a tesztek 
és a terepi használat azt mutatták, hogy a terméket a bőr nagyon jól tolerálja. Kérésre 
bőrkompatibilitási szakértői jelentések állnak rendelkezésre.

Toxikológiai jóváhagyás
A termék humán toxicitását és stabilitását független vizsgálatnak vetették alá. 
Rendeltetésszerű használatra biztonságosnak nyilvánították, és megfelel minden 
vonatkozó jogi követelménynek.
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