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HUIDREINIGING | LICHT

VORM: LOTION

KENMERKEN VOORDELEN

Zonder parfum of kleurstoffen. Ontwikkeld voor die personen die gevoelig zijn voor geur- of kleurstoffen, of die produkzten zonder 
prefereren.

Geschikt voor levensmiddelenbedrijven Het product is onafhankelijk geëvalueerd en sporen van het product zullen naar verwachting geen 
schadelijke toxicologische effecten hebben. Personen die met levensmiddelen omgaan mogen het product 
uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de aanwijzingen op het etiket en het product mag niet 
rechtstreeks in aanraking komen met voedsel of voorwerpen die voedsel bevatten.

Met EU Ecolabel1 Het product is gecertificeerd met een verminderd milieueffect gedurende zijn hele levenscyclus, van de winning 
van de grondstoffen tot de productie, het gebruik en de verwijdering. www.ecolabel.eu

Ideaal voor hoogfrequent gebruik Klinische tests tonen aan dat herhaald dagelijks gebruik geen invloed heeft op de gezonde conditie van de 
huidbarrièrefunctie.

Mild conserveringsmiddel Geschikt voor regelmatig gebruik voor het verwijderen van olie & vet en algemeen vuil op de
werkplek.

Bevat glycerine Een vochtinbrenger die de huid beschermt tegen uitdrogen en ervoor zorgt dat de huid na gebruik
zacht aanvoelt.

Geformuleerd met een lage pH-waarde 
(4,0-5,0)

Ontworpen om de zuurmantel van de huid in stand te houden; een laag op het huidoppervlak die de
natuurlijke bacteriële balans helpt te stabiliseren.

Hypoallergeen Zodanig samengesteld dat de allergene potentie voor de huid laag is en beoordeeld door een
onafhankelijke toxicoloog als zijnde 'hypoallergeen'.

Zonder siliconen Geschikt voor gebruik in productiefaciliteiten waar verf- en oppervlaktecoatingsprocessen
plaatsvinden.

PERFUME

Estesol® PURE
Handreiniger voor lichte vervuiling

PRODUCTBESCHRIJVING
Hypoallergene handreinigingslotion voor industriele lichte vervuilingen 
en voedselvervuilingen. Zonder parfum en zonder kleurstoffen. 

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industrie en voedselverwerking..

GEBRUIKSAANWIJZING
• Voor algemene handreiniging : 1 dosering op vochtige handen  
 aanbrengen. 
• Bij sterke vervuiling : 1 dosering op droge handen aanbrengen. 
• Inwrijven op alle delen van de handen, daarna met ruim water  
 afspoelen. 
• Droog de handen grondig.
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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

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.

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

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en
verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te raadplegen dat kan
worden gedownload van www.debgroup.com/nl/sds.

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur,
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard.
Houdbaarheid na opening: zie de informatie op de productverpakking.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
Het gebruik van Estesol® Lotion PURE heeft volgens de 
gebruiksinstructies geen invloed op de kwaliteit en veiligheid van 
levensmiddelen.

Het product is beoordeeld aan de hand van de HACCP-gevarenanalyse
methodologie. De volgende kritieke controlepunten werden
geïdentificeerd en worden als volgt gecontroleerd:

1.  Invloed op geur en smaak van voedingsmiddelen - De formulering 
is onafhankelijk getest volgens ‘Sensory Analysis – Methodology 
– Triangle Test BS EN ISO 4120:2007’en bewezen dat het niet het 
potentieel heeft om voedsel te bederven. 

2.  Mogelijke toxische effecten van ingrediënten - Een onafhankelijk 
oraal toxicologische evaluatie werd uitgevoerd en concludeerde dat 
voedingsmiddelen die spoorhoeveelheden van het product kunnen 
bevatten, waarschijnlijk geen nadelige toxicologische effecten 
veroorzaken.

GECERTIFICEERD
EU Ecolabel gecertificeerd
Dit product heeft het Europese ECOlabel certificaat nummer: 
registration number IE/30/003. 

Dit product voldoet aan alle strenge eisen verbonden aan het europese 
Ecolable, een vrijwillig label dat milieuvriendelijke producten onderscheid. 
Dit officiele EU label  bevorderd producten die ontwikkeld vanwege 
hun milieuvriendelijkheid, een verminderde invloed hebben op het 
oppervlaktewater, biologisch afbreekbaar zijn en tot een verminderde 
afvalstroom bijdragen. 

Voor meer informatie hierover kijk op : www.ecolabel.eu

Estesol® PURE
Handreiniger voor lichte vervuiling

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen.

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional.

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar
onze klanten worden verstuurd. 

PRODUCTVEILIGHEID 
Huidverdraagzaamheidstest
Om de huidcompatibiliteit van het product te beoordelen, werden 
onafhankelijke dermatologische langetermijntests van 48 uur uitgevoerd 
onder semi-afsluitende omstandigheden met vrijwilligers. De tests tonen 
aan dat het product de huid niet irriteert wanneer het wordt aangebracht.

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en
productstabiliteit. Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.

Hypoallergene risicobeoordeling
Een onafhankelijke toxicoloog heeft de formule beoordeeld. Deze
beoordeling toont aan dat de formule is samengesteld om de
waarschijnlijkheid dat een ongunstige allergische reactie optreedt te
minimaliseren en dus voldoet aan de eisen om te worden beschreven
als ‘hypoallergeen’ (Delphic Solutions Ltd, UK).

Allergiepatiënten moeten altijd de ingrediëntenlijst raadplegen, voordat
ze het product gebruiken.

BEWEZEN WERKING 
Huid Hypoallergeen 
De formule zonder geur en kleurstoffen heeft bewezen geen huidirritatie's 
te veroorzaken na een onafhankelijke RIPT test gedurende 6 weken. Voor 
diegene die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen raden we altijd aan 
de ingredientenlijst te lezen.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTICLECODE FORMAAT
AANTAL/
KARTON

DISPENSER

PUW1L Patroon 1 liter 6 LGT1LDSMD

PUW2LT Patroon 2 liter 4 LGT2LDPMD

PN82543A06 Softbottle 2 liter 6 27655

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, CITRIC 
ACID, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE. 

Estesol® PURE | GD3295 | 1122


