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PRODUCTBESCHRIJVING  
Een speciale handreiniger met een kleurneutraliserend bestanddeel 
voor het eenvoudig verwijderen van inkt en verf- en kleurstoffen

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industriële omgevingen voor het verwijderen van inkt, 
verfstoffen, pigmenten en voedsel-/plantaardige kleurstoffen

Let op: tijdens het wassen kan er, wanneer het kleurneutraliserende bestanddeel verfstoffen 
op de huid afbreekt, een lichte zwavelgeur vrijkomen. Ook kan de temperatuur stijgen.  
Dit is normaal.

GEBRUIKSAANWIJZING
 •  Breng 1 dosis direct op de vieze handen aan alvorens water toe 

te voegen
 • Wrijf uw handen om het vuil los te maken
 • Voeg wat water toe en blijf wrijven
 • Spoel de handen af met veel water en droog ze goed af

HUIDREINIGING | ULTRAZWAAR

KENMERKEN VOORDELEN

Bevat een kleurneutraliserend 
bestanddeel 

Zet reduceerbare verfstoffen om in hun ongekleurde vorm, zodat ze gemakkelijk van de huid kunnen 
worden gewassen.

Werkt effectief, zonder chloor Speciale formule neutraliseert effectief verf- en kleurstoffen zonder de schadelijke effecten van 
bleekmiddelen op de huid

Bevat Astopon® als natuurlijk 
schuurmiddel

Astopon® wordt gemaakt van geraffineerde gemalen walnootdoppen, een natuurlijke en 
hernieuwbare bron, en zorgt voor een diepe reiniging zonder de huid te beschadigen en zonder 
negatieve impact op het milieu. Het schuurmiddel kan gemakkelijk worden weggespoeld, zodat 
afvoeren en leidingen niet verstopt raken.

Sterk geconcentreerde formule Een kleine dosis volstaat al voor een effectieve reiniging; dus zuinig in gebruik.

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

Reinigingsgraad
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Kresto‰ Kolor ULTRA 
Speciale handreiniger

VORM: PASTA
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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.

Kresto‰ Kolor ULTRA
Speciale handreiniger

INGREDIËNTEN 
PEG-8, LAURETH-10, SODIUM HYDROSULFITE, JUGLANS REGIA 
(WALNUT) SHELL POWDER, PEG-2 RAPESEEDAMINE, SILICA, 
PROPYLENE GLYCOL, TETRASODIUM EDTA, HYDROXYETHYL 
ETHYLCELLULOSE, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM PHOSPHATE, 
PARFUM (FRAGRANCE). 

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE FORMAAT AANTAL/

KARTON

KKU30ML 4000005656 30ml Tube 30

KKU250ML 4000006692 250ml Tube 12

KKU2LT 4000006691 2 Litre Cartridge 4

ULT2LDPMD 4000005589 2 Litre Dispenser 1

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.  Bevat biologisch afbreekbare 
oppervlakteactieve stoffen conform de Verordening betreffende 
detergentia 648/2004 (zoals gewijzigd). 

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/msds.

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.

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. 


