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TISZTÍTÓ SZAKEMBER

Swarfega® Black Box  
Nagy teherbírású festőműhelyi kéztisztító kendők.

TERMÉK LEÍRÁSA
Extra nagyméretű kéztisztító kendők víz nélküli használatra. Eszter alapú oldószerrel 
impregnálva a nagyon erősen tapadó anyagok eltávolítására. 
Enyhén illatosított.

HOL KELL HASZNÁLNI
Víz nélküli használatra ipari környezetben, beleértve a nyomdákat és festőműhelyeket, 
ahol speciálisan tapadó szennyeződésekkel találkozunk. Alkalmas a munkaállomáson 
vagy mobil dolgozók által történő használatra, ahol a víz nem áll kényelmesen 
rendelkezésre. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
•  Használjon egyetlen törlést közvetlenül a karokra vagy kezekre
• Jól dörzsölje, amíg a szennyeződéseket el nem távolítja
• Nincs szükség öblítésre
• A használt törlőkendőket dobja a hulladékgyűjtőbe. Ne öblítse le a WC-ben

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Nagy hatékonyságú impregnálás
folyékony oldószeres rendszer

A dibázikus észtereket etanollal kombináló Rendkívül hatékony tisztítókeverék, amely gyorsan és biztonságosan eltávolítja a 
megtapadt szennyeződéseket, például a nyomdafestékeket, szintetikus, 2-pack és cellulóz festékeket, alaplakkokat és lakkokat, 
karosszéria töltőanyagokat, ragasztókat és tömítőanyagokat, valamint a legtöbb más nyomdai és festőműhelyi szennyeződést.

Kemény, extra nagy törlőkendők Erős és nedvszívó, gyorsan és hatékonyan hat, nem hagy ragacsos utóérzetet.

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

Citrus illat Kellemessé teszi a termék használatát, és friss illatot hagy a bőrön.

Sokoldalú és kényelmes A praktikus, könnyen használható kád útközben is használható, vagy a munkahelyen tartható, és szükség szerint használható 
Nincs szükség vízre.

Higiéniai Lezárt tartályban tárolva véd a szennyeződésektől és biztosítja, hogy 1 törlőkendő friss legyen használatakor.

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

KÉSZLETKÓD MÉRET

SBB150W 150 Wipes

ÖSSZETEVŐK 
AQUA  (WATER), ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, GLYCERIN, TRIDECETH-5, 
DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM 
(FRAGRANCE), TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID.

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  
www.scjp.com/msds.

PÓTLÓÉLET
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
Független bőrgyógyászati vizsgálatok, amelyeket a termék bőrkompatibilitásának 
értékelésére végeztek önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 24 egymást követő órán 
át tartó alkalmazási modelleken, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem 
irritálja a bőrt.

Toxikológiai jóváhagyás
A termék humán toxicitását és a termék stabilitását független vizsgálatnak vetették alá. 
A termék a tervezett felhasználás szempontjából biztonságosnak minősül, és megfelel 
az összes vonatkozó szabályozási követelménynek.


