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Cutan Extra Mild Kremsåpe
Kremsåpe

PRODUKT BESKRIVELSE
Ekstra mild all-round såpe til hyppig håndvask.

BRUKSOMRÅDE
For bruk i helsesektor, pleiehjem, tannleger og næringsmiddelproduksjon 
for å fjerne generelt skitt.

BRUKSANVISNING
• For vanlig håndvask bruk en dose på våte hender
• Gni hendene mot hverandre og skyll rikelig med vann
• Tørk hendene grundig

FORMAT: LOTION

SILICONE

FAKTA FORDELER

Uten farge og parfyme Ideel til personer som er sensitive overfor parfyme eller farve og som foretrekker produkter som ikke har 
dette tilsatt.  

Egnet for bruk i helsesektor, pleiehjem, 
tannleger og lignende

Cutan patronen brukes i en rustfri Cutan ståldispenser. Dispenseren kan lett tas ned fra veggen og 
autoklaveres eller vaskes i en oppvaskmaskin. 

Egnet for bruk i 
næringsmiddelhåndtering   

Sporbare mengder av produktet forventes ikke å forårsake uheldig toksikologiske effekter. Ved håndtering 
av næringsmidler skal produktet ikke komme i direkte kontakt med næringsmidler eller varer som inneholder 
næringsmidler.  

Inneholder Glyserin En fuktighetsgivende ingrediens som bidrar til å motvirke uttørring av huden og etterlater huden med en 
myk følelse. 

Ideel til hyppig bruk Produktet er basert på milde, ikke-irriterende overflateaktive stoffer og er dermed ideel til daglig hyppig bruk. 

Mildt konserveringsmiddel Spesielt formulert med et av de mildeste konserveringsmidler for å redusere risikoen for hudirritasjon ved 
bruk av dette produktet.  

Formulert med lav pH-verdi   
(4,5 - 5,8)

Formulert til hudens naturlige pH-verdi for å minimere produktets innvirkning på hudens syrekappe; et lag 
på overflaten av huden som støtter hudens naturlige bakterielle balanse. 

Egnet som shampoo og dusjsåpe Produktet er testet på hud og øyeirritasjon.

Silikonfri Produktet har ingen negativ effekt ved kontakt med overflater før påføring av maling eller overflatebelegg. 
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Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. 
Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, inkludert med 
hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal man legge 
merke til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for 
produktegenskaper i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre 
endringer i henhold til teknologisk utvikling eller videreutvikling.

KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter er produsert i fasiliteter som følger 
kosmetiske Good Manufacturing Practice (cGMP). 

Alle råvarer som brukes til produksjonen gjennomgår en grundig 
kvalitetskontroll før de brukes til produksjon av SC Johnson Professional’s 
høykvalitetsprodukter. 

Alle ferdige produkter gjennomgår omfattende kvalitetstester før de 
sendes ut til våre kunder. 

Cutan Extra Mild Kremsåpe
Kremsåpe

LOVGIVNING 
Dette produktet er et kosmetisk produkt og oppfyller kravene i 
Europaparlamentets og Rådets regulering (EC) No. 1223/2009 (som 
endret) om kosmetiske produkter. 

SIKKERHETSDATABLADER 
Sikkerhetsdatablad kan lastes ned fra www.scjp.com/no-nb/
sikkerhetsdatablader for informasjon om sikkerhet, miljø, håndtering, 
førstehjelp og bortskaffelse. 

HOLDBARHET 
Dette produktet har en holdbarhet på minst 30 måneder fra 
produksjonsdato når den er lagret uåpnet ved romtemperatur. 
Se produktets emballasje for holdbarhet etter åpning. 

PRODUKT SIKKERHETSVURDERING 
Hudkompatibilitetstest 
Uavhengige dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets 
hudkompatibilitet. Det er således utført 48 timers semi okklusiv 
påføringstest på frivillige testpersoner. Disse testene, viser at produktet er 
ikke-irriterende i bruk. 

Toksikologisk Godkjenning 
Produktet er vurdert av en uavhengig toksikolog og er erklært å være 
sikker for bruk på hendene for alle aldersgrupper. 

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG DISPENSER

2459 1L Cutan patron 6 4309

INGREDIENSER
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, 
GLYCERIN, CITRIC ACID, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
BENZOATE, SODIUM CHLORIDE, TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, 
POLYQUATERNIUM-7.
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