
1/21/2

HUIDREINIGING | ZWAAR

PRODUCTBESCHRIJVING
Extra grote handreinigingsdoekjes met textuur voor een grondige 
reiniging zonder gebruik van water. Geïmpregneerd met een krachtig 
reinigingsmiddel om zeer zware oliën en vetten te verwijderen. Licht 
geparfumeerd.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik op de werkplek en voor mobiele werknemers voor het 
verwijderen van olie, vet en algemene vervuiling.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Gebruik een enkel doekje direct op armen of handen
• Goed wrijven tot het vuil is verwijderd
• Afspoelen niet nodig
• Gooi gebruikte doekjes weg in de afvalbak. Niet door het toilet  
 spoelen

VORM: DOEKJES 

KENMERKEN VOORDELEN

Zeer effectief De sterke stof is geïmpregneerd met krachtige reinigende bestanddelen voor zwaar gebruik, zodat
er een vochtig doekje ontstaat dat efficiënt en eenvoudig olie, vet en vuil verwijdert.

Krachtig De extra grote doekjes zijn sterk en absorberend, werken snel en effectief en laten geen kleverig
gevoel achter

Geen water nodig De doek neemt vuil van de huid, zonder dat nadien afspoelen noodzakelijk is.

Bevat huidverzorgende bestanddelen Beschermen de huid tegen uitdrogen en zorgen ervoor dat de huid na gebruik zacht aanvoelt

Veelzijdig en praktisch De handige, gebruiksvriendelijke emmer kan op de werkplek worden gebruikt voor een snelle
reiniging, of onderweg wanneer er op locatie wordt gewerkt en er geen normale voorzieningen
beschikbaar zijn om de handen te wassen

Aangename citrusgeur Maakt het product aangenaam in gebruik en laat een frisse geur achter op de huid

Handige verpakking De doekjes zitten in een handige, gebruiksvriendelijke emmer

Siliconen vrij Het produkt heeft geen negatieve uitwerking op oppervlakken die nog gelakt of behandeld moeten 
worden.
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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 gereguleerd wordt door en 
voldoet aan Verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) betreffende 
cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Raadpleeg voor informatie over veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp 
en verwijdering 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.

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.

PRODUCTZEKERHEDEN 
Huidcompatibiliteitstest
Onafhankelijke dermatologische tests die zijn uitgevoerd om de 
huidincompatibiliteit van het product te beoordelen met vrijwillige 
testpersonen in semi occlusieve, 48 uur achtereenvolgende 
applicatiemodellen, tonen aan dat het product niet irriteert bij gebruik.

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld op humane toxiciteit en 
productstabiliteit. Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik en 
voldoet aan alle relevante wettelijke eisen.

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL GLUTARATE, TRIDECETH-5, 
PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL SUCCINATE, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE,
PARFUM (FRAGRANCE).
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BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT AANTAL/ KARTON

23122 70 Wipes 4

Kresto® Universal Wipes | GD3292/1122


