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TISZTÍTÁS NEHÉZ

Swarfega® Orange  
Nehéz kézi tisztítószer

TERMÉK LEÍRÁSA  
Oldószermentes Nehéz kézi tisztítószert tartalmazó, nem koptató hatású kukoricalisztes 
kézi súrolószer mélytisztító hatású az olaj, zsír és általános szennyeződések gyors és 
hatékony eltávolítására. Hidratálót tartalmaz a bőr ápolását segítő ápoláshoz.

MIKOR KELL HASZNÁLNI
Használható 1 munkaidőszak végén, vagy szükség szerint gyakrabban.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Először közvetlenül a szennyezett területre vigye fel. 
• Jól dolgozza be a szennyeződések fellazításához. 
• Jól öblítse le vízzel, és alaposan szárítsa meg a kezét.

A  KEZELÉSE
Kerülje a szemmel való érintkezést. Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki 
bő vízzel (legalább 10 percig) és forduljon orvoshoz.

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Hatékony oldószermentes hatás  Enyhe tisztítószerek keverékét használja, hogy hatékonyan távolítsa el a mindennapos ipari szennyeződéseket, például az 
olajat, a zsírt és az általános szennyeződéseket.

Természetes kukoricaliszt súrolószert tartalmaz A természetes, nem koptató hatású kukoricaliszt súrolószer mélytisztítást biztosít a bőr károsítása nélkül. 

Illatosított A súrolószer könnyen leöblíthető, segít megelőzni a lefolyók és csövek eldugulását. 

Kellemes használat  Enyhe citrus illata friss és Enyhén illatosított bőrt hagy használat után.

Glicerint tartalmaze Gazdag krémes testápoló, amely gyorsan leöblíthető, nem hagy zsíros utóérzetet.

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

Kényelmes A különböző felhasználói igényeknek megfelelő Méret választékban kapható. Tartalmaz 4 Literes patront a Swarfega 4000 
ADAGOLÓ-val való használatra a maximális higiénia és a minimális termékveszteség érdekében.
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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.

Swarfega® Orange  
Nehéz kézi tisztítószer

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA
Bőrkompatibilitási teszt
Klinikai bőrgyógyászati vizsgálatokat végeztek a termék bőrkompatibilitásának 
értékelésére önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 48 órás, egymást követő órán át 
tartó alkalmazási modelleken. Ezek a tesztek, valamint a gyakorlati használat során 
bebizonyosodott, hogy a termék nagyon jó bőrkompatibilitással rendelkezik. A 
bőrkompatibilitási szakértői jelentések kérésre rendelkezésre állnak.

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.

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.

PÓTLÓÉLET
A termék bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva a gyártás dátumától számítva legalább 
30 hónapig eltartható.  For PÓTLÓÉLET after opening:  see indication on packaging.

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 az SC Johnson Professional kiváló minőségű termékeinek gyártásához 
felhasználják.  

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek.  
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ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), TRIDECETH-10, ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, TRIDECETH-7, 
GLYCERIN, SODIUM CARBOMER, PARFUM (FRAGRANCE), 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL, TETRASODIUM EDTA, TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16035, CI 19140

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET

SOR4LTRMP 4 litre Pump Pack

SOR2LTR 2 Literes patron

SORC4LTR 4 Literes patron

SOR45L 4.5 litre

SOR15L 15 litre


