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KENMERKEN VOORDELEN

Snelle actie  Mengsel van koolwaterstofoplosmiddel en emulgatoren voor een doeltreffende en snelle verwijdering van 
een breed scala van vetten, vuil, vuil en sommige verven.

Economisch in gebruik Slechts een kleine hoeveelheid is nodig om snel en doeltreffend werkplaatsvuil te verwijderen.

Klassieke groene gelformule Aangenaam in gebruik en snel af te spoelen zonder residu achter te laten.

Bevat Propyleen Glycol Een conditioner om de handen na gebruik zacht en soepel te laten aanvoelen.

Frisse geur Een mild citrusparfum laat de huid na gebruik fris en licht geparfumeerd achter.

Handig Verkrijgbaar in diverse maten om te voldoen aan diverse gebruikerseisen.

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

HUIDREINIGING ZWAAR

Swarfega® Classic  
Handreiniger voor zware vervuilingen

PRODUCTBESCHRIJVING  
De klassieke gladde groene gel met snelle werking. De veelzijdige 
formule is gemakkelijk aan te brengen en snel af te spoelen om een 
breed scala aan vervuilingen te verwijderen.
De toegevoegde conditioner laat de huid na gebruik zacht aanvoelen.

WAAR TE GEBRUIKEN
Te gebruiken aan het einde van elke werkperiode, of vaker indien nodig

GEBRUIKSAANWIJZING
• Breng een kleine hoeveelheid direct aan op vuile handen
• Inwrijven om vuil los te maken
• Voeg een beetje water toe en blijf wrijven
• Met veel water afspoelen en goed afdrogen

BEHANDELING
Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water spoelen (minstens 10 minuten) en deskundig medisch 
advies inwinnen.
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Swarfega® Classic  
Handreiniger voor zware vervuilingen

PRODUCTVEILIGHEID
Huidverdraagzaamheidstest
Er zijn klinische dermatologische tests uitgevoerd om de 
huidverdraagzaamheid van het product te beoordelen met behulp van 
vrijwillige testpersonen in semi-occlusieve, 48 opeenvolgende uren 
toepassingsmodellen. Deze tests en het gebruik in de praktijk hebben 
aangetoond dat het product zeer goed verdraagzaam is met de huid. 
Rapporten van huidverdraagzaamheidsexperts zijn op verzoek verkrijgbaar.

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.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat valt onder Verordening (EG) nr. 
1223/2009 (zoals gewijzigd) inzake cosmetische producten en voldoet aan 
die verordening. Bevat biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen 
in overeenstemming met de detergentiaverordening 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.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.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT AANTAL/KARTON

SWA1L 1-l-pot 6

SWA45L 4,5-l-pot 4

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), C9-16 ALKANES/CYCLOALKANES, SODIUM TALLATE, 
TRIDECETH-7, TRIDECETH-5, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, 
DMDM HYDANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE), TETRASODIUM EDTA, 
OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-HYDROXYHYDROCINNAMATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, HEXYL 
CINNAMAL, LIMONENE, CI19140, CI 42090.
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