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HUIDREINIGING | ULTRAZWAAR

PRODUCTBESCHRIJVING
Extra grote handreinigingsdoeken voor het reinigen zonder water. 
Geimpregneerd met een ester gebaseerd oplosmiddel voor het snel 
verwijderen van verven, harsen en lijmen. Licht geparfumeerd.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik zonder water in industriële omgevingen, inclusief
drukkerijen en spuiterijen, waar specifieke hechtende verontreiniging
voorkomt. Geschikt voor gebruik op de werkplek of door mobiele
werknemers waar geen water beschikbaar is.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Gebruik één doekje direct op de handen
• Wrijf goed tot het vuil is verwijderd
• Afspoelen is niet nodig
• Gooi gebruikte doekjes in de afvalbak. Spoel ze niet door het toilet

Kresto® Special Wipes
Speciale handreinigingsdoeken

VORM: DOEKJES 

KENMERKEN VOORDELEN

Geïmpregneerd met een zeer effectief
vloeibaar oplosmiddelsysteem

Combineert dibasische esters met ethanol voor een zeer effectieve reinigende mix voor het snel en
veilig verwijderen van hechtende verontreiniging zoals drukinkt, synthetische verf, 2-componentenen
celluloseverf, grondverf en -lak, plamuur, hechtmiddelen en kitstoffen plus de meeste andere
verontreinigende stoffen in drukkerijen en spuiterijen.

Sterke, extra grote doekjes Sterk en absorberend, werken snel en effectief en laten geen kleverig gevoel achter.

Bevat glycerine Vochtinbrengers die de huid beschermen tegen uitdrogen en ervoor zorgen dat de huid na gebruik
zacht aanvoelt.

Citrusgeur Maakt het product aangenaam in gebruik en laat een frisse geur achter op de huid.

Veelzijdig en praktisch De handige, gebruiksvriendelijke emmer kan onderweg of op de werkplek worden gebruikt, waar de
doekjes naar behoefte en zonder water kunnen worden gebruikt.

Hygiënisch Verpakt in een afgesloten emmer ter bescherming tegen vuil, zodat ieder doekje bij gebruik
gegarandeerd schoon en fris is.

Siliconen vrij Het produkt heeft geen negatieve uitwerking op oppervlakken die nog gelakt of behandeld moeten 
worden.

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

INGREDIËNTEN 
AQUA  (WATER), ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, 
GLYCERIN, TRIDECETH-5, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL 
ADIPATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID.
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Speciale handreinigingsdoeken

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT AANTAL/KARTON

ULT70W Doos 70 doekjes 6

ULT150W Emmer 150 doekjes 6

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.

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 
Huidbelastingtest
Onafhankelijke dermatologische tests zijn uitgevoerd onder semi-
occlusive omstandigheden, waarbij vrijwilligers na 24-uur blootstelling 
geen huidirritatie's vertonen.

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.
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