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HUIDREINIGING SPECIAL

Swarfega® Black Box  
Zware handreinigingsdoekjes voor de werkplaats.

PRODUCTBESCHRIJVING
Extra grote handreinigingsdoekjes voor gebruik zonder water. 
Geïmpregneerd met een oplosmiddel op esterbasis om sterk klevende 
stoffen te verwijderen. 
Licht geparfumeerd.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik zonder water in industriële omgevingen, waaronder drukkerijen 
en spuiterijen, waar gespecialiseerde aanhechtende verontreinigingen 
worden aangetroffen. Geschikt voor gebruik op de werkplek of door 
mobiele werknemers waar water niet gemakkelijk beschikbaar is. 

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

KENMERKEN VOORDELEN

Geïmpregneerd met een zeer effectief
vloeibaar oplosmiddelsysteem

Combineert dibasische esters met ethanol voor een zeer effectief reinigingsmengsel om snel en veilig 
aanhechtende verontreinigingen te verwijderen, zoals printerinkten, synthetische, 2K- en celluloseverven, 
grondlakken en lakken, carrosserievullers, kleefstoffen en afdichtingsmiddelen plus de meeste andere 
verontreinigingen in drukkerijen en spuiterijen.

Sterke, extra grote doekjes Sterk en absorberend, werkt snel en effectief zonder een plakkerig gevoel na te laten.

Bevat Glycerine Een vochtinbrengende crème voor de huid om uitdroging te voorkomen en de huid na gebruik glad te laten 
aanvoelen.

Citrus geur Maakt het product aangenaam in gebruik en laat de huid fris ruiken.

Veelzijdig en handig De handige, gebruiksvriendelijke kuip kan onderweg worden gebruikt of op het werkpunt worden bewaard 
en naar behoefte worden gebruikt zonder dat er water nodig is.

Hygiënisch Opgeslagen in een verzegelde container ter bescherming tegen besmetting en om ervoor te zorgen dat elk doekje 
vers is wanneer het wordt gebruikt.

Siliconenvrij Het product heeft geen nadelige invloed indien het in contact komt met oppervlakken voordat verf of 
oppervlaktecoatings worden aangebracht.
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BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT

BBW10CCE Emmer 150 wipes

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

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
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en
verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te raadplegen dat kan
worden gedownload van www.scjp.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.

PRODUCTVEILIGHEID 
Huidverdraagzaamheidstest
Onafhankelijke dermatologische tests om de huidverdraagzaamheid van 
het product te beoordelen, uitgevoerd met vrijwillige testpersonen in semi-
occlusieve, 24 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 vereisten.


