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HUIDREINIGING | SUPERZWAAR

PRODUCTOMSCHRIJVING
Extra krachtige oplosmiddel-vrije handreiniger met natuurlijk 
scrubmateriaal. Voor verwijdering van water gebaseerde lakken, vetten 
en smeermiddelen.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industriële omgevingen voor het verwijderen van lastige
en extreem zware vervuiling zoals olie, vet, roet en smeermiddelen.

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

VORM: PASTA 

Solopol® Extra
Extra krachtige handreiniger

KENMERKEN VOORDELEN

Gepatenteerde oplosmiddel-vrije formule Speciale, gepatenteerde formule die dezelfde resultaten biedt als handreinigers met oplosmiddelen. Geschikt 
voor het verwijderen van zware vervuilingen.

Unieke Tensiden Unieke miscellaire werking door een optimale formule met tensiden die verontreinigingen binnendringen, 
losweken en wegspoelen. Geschikt voor een breed spectrum aan vervuilingen zolas olie, vetten, roet, 
smeermiddelen, watergedragen lakken en harsen. Vermindert ook de aanhechting van reeds opgelost vuil voor 
een nog beter resultaat.

Bevat het natuurlijke scrubmiddel 
Astopon.

Astopon word uit gezuiverde walnootschalen vervaardigd, een natuurlijke bron. Het spoelt gemakkelijk weg, 
verhindert daarmee het verstoppen van wasbakken en afvoerbuizen.

EU Ecolabel Certified1 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

Bevat emolumenten Om uitdroging te helpen voorkomen, waardoor de huid glad aanvoelt na gebruik.

Mild conserveringsmiddel Speciaal bereid met gebruik van een mild conserveringsmiddel om het risico van huid irritaties te reduceren.

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

Compatibel met
rubberproductieprocessen

Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK). Aangetoond dat het
geen negatief effect heeft op het vulkanisatieproces.
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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 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.

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

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.

PRODUKT ZEKERHEID 
Huidirritatie test
onafhankelijke dermatologische testen zijn uitgevoerd met vrijwilligers, 
welke na 48 uur onafgebroken blootstelling geen huid irritatie vertonen.

Toxicologische vrijgave
onafhankelijke toxicologische testen verklaren dit product geschikt voor 
gebruik op handen en polsen van personenen ouder dan 16 jaar.

COMPATIBILITEITSTESTEN 
Compatibiliteit met het rubberproductieproces 
Volgens testen door het Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie
(DIK) conform DIN EN ISO/IEC 17025 is het gebruik van Solopol® Classic
EXTRA bij het rubberproductieproces niet van invloed op de
cohesiekracht van rubber.

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, 
SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-6, SULFATED CASTOR OIL, 
SODIUM CHLORIDE, OLEIC ACID, GLYCERYL OLEATE CITRATE, 
CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, 
PARFUM (FRAGRANCE), CELLULOSE GUM, ALOE BARBADENSIS 
LEAF EXTRACT, POTASSIUM SORBATE

Solopol® Extra
Extra Heavy Duty Hand Cleaner

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT
AANTAL/
KARTON

DISPENSER

35575 Tube 250 ml 12 HVY2LDPEN

SCU2LT Patroon 2 liter 4 HVY2LDPEN

35577 Softbottle 2 liter 6 27655

Solopol® Extra  | GD3299 | 1122


