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REINIGEN | LICHT

FORMAAT: LOTION

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Geformuleerd met een lage  
pH-waarde (5-6)

De formule heeft een lage pH-waarde om verstoring van de zuurmantel van de huid, een natuurlijke laag die 
het natuurlijke bacteriële evenwicht ondersteunt, tot een minimum te beperken.

Geen toegevoegde 
conserveringsmiddelen

Speciaal geformuleerd zonder toegevoegde conserveermiddelen om het risico op huidirritatie bij gebruik 
van dit product te verminderen.

Parfumvrij en kleurstofvrij Ontworpen voor mensen die gevoelig zijn voor parfums en kleurstoffen en die de voorkeur geven aan producten 
waaraan deze stoffen niet zijn toegevoegd. 

Snel spoelen Spoelt snel en gemakkelijk weg en helpt restjes op de huid en in de gootsteen te voorkomen.

Siliconenvrij Het product heeft geen nadelige invloed indien het in contact komt met oppervlakken voordat verf of 
oppervlaktecoatings worden aangebracht.

Geschikt voor levensmiddelenbedrijven Het product is onafhankelijk geëvalueerd en er wordt niet verwacht dat sporen van het product schadelijke 
toxicologische effecten zullen veroorzaken. Personen die met levensmiddelen omgaan mogen het product 
uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en het product mag niet rechtstreeks 
in aanraking komen met levensmiddelen of met artikelen die levensmiddelen bevatten.

Compatibel met 
rubberproductieprocessen

Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK) en bewezen dat het geen 
negatieve invloed heeft op het vulkanisatieproces.

PERFUME

Estesol® Premium PURE
Handreiniger voor licht gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING
Lotion handreiniger om industrieel stof en vuil te verwijderen. 

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in algemene industriële omgevingen voor het verwijderen van 
lichte oliën, vetten en algemene vervuiling. Ook geschikt voor het reinigen 
van het hele lichaam.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Voor algemeen wassen, eerst de handen nat maken en een dosis  
 product aanbrengen
• Voor het verwijderen van vettige vervuilingen, een dosis product  
 rechtstreeks op droge handen aanbrengen
• Over alle delen van de handen wrijven en afspoelen met schoon water
• Grondig drogen

SILICONE
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis 
en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke 
verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er 
geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische 
zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te 
voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat gereguleerd wordt door en 
voldoet aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) betreffende 
cosmetische producten. 

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie over veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en 
verwijdering wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad dat kan 
worden gedownload van www.scjp.com/msds.

HOUDBAARHEID
Dit product is ongeopend bij kamertemperatuur ten minste 30 maanden 
houdbaar vanaf de productiedatum. Voor houdbaarheid na opening: zie 
aanduiding op verpakking.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
Estesol® Premium PURE heeft volgens de gebruiksaanwijzing geen 
invloed op de kwaliteit en de veiligheid van levensmiddelen. Het product 
is beoordeeld aan de hand van de HACCP-gevarenanalysemethode. De 
volgende kritische controlepunten werden geïdentificeerd en worden als 
volgt gecontroleerd

1.  Effect op geur en smaak van levensmiddelen - De formulering is 
onafhankelijk getest volgens 'Sensorische analyse - Methodologie 
- Driehoekstest BS EN ISO 4120:2007' en bewezen is dat het geen 
levensmiddelen kan aantasten. 

2.  Mogelijke toxische effecten van ingrediënten - Er werd een 
onafhankelijke orale toxicologische evaluatie uitgevoerd en 
geconcludeerd werd dat het onwaarschijnlijk is dat voedingsmiddelen 
die sporen van het product kunnen bevatten, schadelijke 
toxicologische effecten veroorzaken.

Estesol® Premium PURE
Handreiniger voor licht gebruik

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional huidverzorgingsproducten worden vervaardigd in 
faciliteiten die voldoen aan de vereisten van cosmetic Good Manufacturing 
Practice (cGMP).  

Alle grondstoffen die voor de productie worden gebruikt, ondergaan een 
grondig kwaliteitscontroleproces voordat ze worden gebruikt voor de 
productie van onze hoogwaardige producten.  

Alle afgewerkte producten worden onderworpen aan intensieve 
kwaliteitstests voordat ze naar onze klanten worden verzonden.   

PRODUCT ZEKERHEID 
Huidbelastingtest
Uit dermatologische tests die zijn uitgevoerd om de huidverdraagzaamheid 
van het product te beoordelen met vrijwillige testpersonen in occlusieve, 
24 uur durende toepassingsmodellen, blijkt dat het product bij gebruik niet 
irriteert.

Toxicologische vrijgave
Het product is beoordeeld door een onafhankelijk toxicoloog en veilig 
bevonden voor gebruik op de handen en polsen van volwassenen van 16 
jaar en ouder.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT AANTAL DISPENSER

ESP250ML Bottle 250 ml 12

ESP1L Patroon 1 liter 6 LGT1LDSMD

32013 Softbottle 2 liter 6 27655

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), SORBITOL, SODIUM LAURETH SULFATE, DISODIUM 
LAURETH SULFOSUCCINATE, COCO-GLUCOSIDE, PROPYLENE 
GLYCOL, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, SODIUM CHLORIDE, 
LINOLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE.
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