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HUIDREINIGING ZWAAR

Swarfega® Xtra  
Handreiniger voor zware vervuilingen

PRODUCTBESCHRIJVING  
Oplosmiddelvrije handreiniger voor zware vervuilingen. Bevat een niet-
schurende scrub met maïsmeel voor een grondige reiniging.

WAAR TE GEBRUIKEN
Te gebruiken aan het einde van elke werkdag of vaker indien nodig.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Direct op vuile handen aanbrengen.
• Goed wrijven om het vuil te verdunnen.
• Voeg een beetje water toe en ga verder met wassen.
• Goed afspoelen met water en de handen goed afdrogen.

KENMERKEN VOORDELEN

Bevat een natuurlijk exfoliërend 
bestanddeel uit maïsmeel

Het natuurlijke, niet-schurende exfoliërende middel op basis van maïsmeel zorgt voor een diepe reiniging 
zonder de huid te beschadigen. Het exfoliërende middel spoelt gemakkelijk af en voorkomt verstopte 
afvoeren en leidingen.

Gemakkelijk afspoelen Gemakkelijk en snel af te spoelen, laat geen resten achter op de handen of in de gootsteen.

Bevat glycerine Vochtinbrengend middel dat uitdroging van de huid voorkomt en de huid na gebruik zacht maakt.

Geparfumeerd De milde citrusgeur laat de huid fris en licht geparfumeerd achter na gebruik.
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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.
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Swarfega® Xtra  
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.

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), TRICEDETH-10, ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL,
TRICEDETH-7, GLYCERIN, SODIUM CARBOMER, PARFUM 
(FRAGRANCE), 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 
TETRASODIUM EDTA, TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 42090, CI 19140

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE FORMAAT

SXT2LT 2-l-patroon

SXT4LTR 4-l-patroon

Swarfega® Xtra | GD4292 | 1122


