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Kraftig skumsåpe

PRODUKTBESKRIVELSE
Kraftig skumsåpe POWER FOAM for profesjonell bruk, for 
fjerning av vanlig industrielt smuss. Lett parfymert.

BRUKSOMRÅDE
For bruk innen lager og logistikk og vanlige industrielle miljøer.

ANBEFALT FOR FØLGENDE TYPER SMUTS

Lett olje, fett og generell skitt.

BRUKSVEILEDNING
• For vanlig vask, fukt huden og påfør deretter en dose produkt

• For spesielt kraftig og fettete skitt, bruk en dose direkte på tørr hud

• Gni over hele huden og skyll med rent vann

• Tørk grundig

• En effektiv håndvask bør ta ca. 30 sekunder
(tørking ikke inkludert).
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Unikk PowerFOAM 
formulering

Spesielt formulert for å utnytte fordelene fra skummet og fortsatt effektivt fjerne industriell forurensning som oljer, fett og smuss. Dobbel så 
effektiv som vanlige skumsåper. Sluttbrukertest viser 86% av testdeltakerne er enige i at deres hender blir rene etter bruk av Estesol® FX™.

Uten løsemidler Formulert med overflateaktive ingredienser av høy kvalitet for å gi en effektiv og skånsom rengjøringseffekt.

Meget effektiv i bruk Kun 1 dose er nødvendig for effektiv håndvask, noe som tilsvarer opptil 2 ganger mer vask i forhold til vanlig kremsåpe.

Foretrukket av brukere Sluttbrukertest viser, at 77% av testdeltakerne foretrekker Estesol® FX™ i stedet for deres nåværende tradisjonelle kremsåpe.

Ideell for hyppig bruk
Inneholder mykgjørende ingredienser som bidrar til å etterlate huden med en jevn og fast følelse. Testene viser at 69% av brukerne mener at 
Estesol® FX™ etterlater hendene med en behagelig følelse etter bruk. 
Kliniske tester viser at hudens barrierefunksjon forblir i god stand etter gjentatt daglig bruk av produktet.

Lett parfymert Appellerer til både menn og kvinner.

Mild formulering Dermatologisk testet for å verifisere og bekrefte at dette produktet ikke fremkaller hudirritasjon.

Rask og enkel å bruke Dispenseres direkte som skum på hendene, noe som reduserer tiden det tar å lage skum.

Uavhengigt 
dermatologisk testet Patch-tester viser at produktet er ikke-irriterende ved bruk.

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

Silikonfri Produktet har ingen negativ effekt ved kontakt med overflater før påføring av maling eller overflatebelegg.

Formulert tett til hudens 
naturlige pH (4,0-6,5)

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.
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ECARF sertifisert1 Dette produktet oppfyller European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier for å bli godt tolerert av sensitiv hud. 
ecarf-siegel.org/en/about-seal.

EU Ecolabel sertifisert2 Produktet er vurdert å ha minimal miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, alt fra utvinning av råvarer til produksjon, bruk og 
bortskaffelse. www.ecolabel.eu

Kompatibel med 
gummiproduksjon

Uavhengig testet av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK). Det er dokumentert at produktet ikke har negativ innvirkning på 
vulkaniseringsprosessen.
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Estesol® FXTM

Kraftig skums¬pe

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

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

HOLDBARHET
Dette produktet har en holdbarhet på minst 30 måneder fra produksjons-
dato når den er lagret uåpnet ved romtemperatur. 

SERTIFIKATER

EU Ecolabel Sertifisert
Estesol®FXTM  har blitt tildelt det europeiske 
miljømerket: registreringsnummer 
IE/030/003 

IE/030/003

1

Produktet oppfyller de strenge kravene i EUs miljømerke, som er et 
frivillig merke som fremmer miljøvennlighet. Det offisielle EU-merket 
fremmer produkter som har redusert miljøpåvirkning ved å ha redusert 
innvirkning på akvatiske økosystemer, inneholde mer miljøvennlige 
ingredienser og minimere avfallsproduksjon ved å redusere mengden av 
emballasje.
Besøk www.ecolabel.eu for mer informasjon.

ECARF Kvalitetsmerket

4 Stiftelsen Europeisk senter for allergiforskning 

(ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsmerket til 

allergivennlige produkter. Kosmetiske produkter kan få 

dette kvalitetsmerket når følgende kriterier er oppfylt:

1. Kvantitativ risikovurdering av produktets bestanddeler med hensyn til 
deres potensial for sensitisering, under hensyntagen til deres spesifiserte 
bruksbetingelser og mengde.

2. Medisinsk overvåket klinisk studie av frivillige med atopisk dermatitt.

3. Godkjent system for kvalitetskontroll.

Besøk http://ecarf-siegel.org/en/about-seal for mer informasjon.

Testing av Renseeffekt
18 friske forsøkspersoner vasket hender før start av test og smurte 
deretter hendene inn i en kunstig fremstillet blanding av smuss. 
Heretter vasket de igjen hender med en dosering på 1 trykk (2,8 ml) 
Estesol® FX™ og henholdsvis 6 ml av en ledende konkurrents produkt. 
Resterende smuss og rengjøringseffekt ble sjekket etter hver 
vaskeprosedyre. Disse testene viser at rengjøringseffekten av 1 trykk 
Estesol® FX™ er betydelig bedre enn 6 ml av konkurrentens produkt.

Estesol® FX™

Test av Rengjøringseffekt
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Estesol® FX™ Standard skumsåpe

KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professionals produkter produseres i fasiliteter som følger 
passende kvalitetssikringspraksis, inkludert vurdering av kvalitetskontroll-
prosesser for råvarer og ferdigvarer, og overholder alle lovkrav som gjelder 
for produksjon av slike produkter.

PRODUKTSIKKERHETSGARANTI
Produktsikkerhetsvurdering

Produktet er vurdert av en uavhengig toksikolog og er erklært å være 
sikker for bruk på hender, hår og kropp for personer over 12 år, når det 
brukes som anvist, og oppfyller alle relevante lovkrav.

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.

KOMPATIBILITETSTESTER
Kompatibilitet med Produksjonsprosesser for Gummi 
Tester, utført av Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) i 
samsvar med DIN EN ISO/IEC 17025, viser at bruken av Estesol® FX™ 
ikke påvirker den kohesive styrken av gummi i 
gummiproduksjonsprosessen.

EFFEKTIVITETSTESTER
Mild formulering 
Estesol® FX™ viser ikke potensiale til å fremkalle hudirritasjon eller 
sensibilisering etter utførelse av en uavhengig 6-ukers gjentatt irritasjons 
lappetest (HRIPT).

Gjentatt vasking - test 
Vurdering av effekten av Estesol® FX™ ved bruk av produktet på 
underarmen over en 4-dagers periode, viste ingen synlig erytem 
(rødhet) og etterlater huden i sunn tilstand.
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VARENR STØRRELSE DISPENSER

EFM1L 1 L patron 6 LGT1LDS

EFM2LT 2 L patron 4 LGT2FX

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL 
MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE, COCOYL METHYL 
GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM 
(FRAGRANCE), PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID, CI 42090, 
CI 19140.

Estesol® FX™
Kraftig skumsåpe

BRUKERTEST 
Test for brukerpreferanse 
Estesol® FXTM ble testet i omfattende forsøk for sluttbrukerpreferanse.  
De profesjonelle gruppene omfattet produksjonen av papir og papp, 
varehus, skipsverft, matdistribusjonssentre. Testpersonene bekreftet at 
Estesol® FX™ har en veldig god rengjøringseffekt og en mye mer behagelig 
følelse på huden sammenlignet med tidligere brukt såpe.

Estesol® FX™ | Issue 1_0223

PAKNINGSSTØRRELSER

ANTALL 
PR. KRT.

Test for Brukerpreferanse
Hvilket produkt foretrekker du?

77%

20%

3%

Estesol® FX™ Nåværende produkt Ingen preferanse

N=95 svar fra brukere etter 6 ukers test med Estesol® FX™.

Test for Brukerpreferanse
“Mine hender er rene etter bruk av Estesol® FX™”

Estesol® FX™ (N=93)

86%

Svar fra brukere etter 6 ukers test med Estesol® FX™

Test for Brukerpreferanse
“Estesol® FX™ etterlater hendene mine med en behagelig følelse etter bruk.”

Estesol® FX™ (N=93)

69%

Svar fra brukere etter 6 ukers test med Estesol® FX™

4 Enig

3 Verken enig 
eller uenig

2 Uenig

1 Helt uenig

5 Helt enig

4 Enig

3 Verken enig 
eller uenig

2 Uenig

1 Helt uenig

5 Helt enig

4 Enig

3 Verken enig 
eller uenig

2 Uenig

1 Helt uenig

5 Helt enig

SC Johnson Professional AS 
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

T: +47 66 80 34 40 
norge.pro@scj.com 
www.scjp.com

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.




