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Kresto‰ Classic
Super kraftig håndrens

PRODUKTBESKRIVELSE 
Spesial løsemiddelbasert kraftig håndrens med den naturlige skrubben, 
Astopon® og den emulgerende aktive ingrediens, Eucornol®. Ideelt for 
fjerning av oljebaserte forurensende stoffer som er dypt inngrodd i 
huden og som er vanskelige å fjerne.

ANVENDELSE
Til anvendelse i industrielle miljøer for å fjerne ekstremt vanskelig smuss 
som inngrodd olje, fett, sot og smøreoljer.

BRUKSANVISNING
• Anvend en passende mengde (1 trykk) direkte på de 

skitne hendene uten å tilsette vann
• Gni hendene mot hverandre for å løsne smusset
• Påfør litt vann og fortsett å gni hendene mot hverandre
• Skyll rikelig med vann og tørk hendene grundig

VASKE | RENSE SUPER HEAVY

FORMAT: PASTA

FAKTA FORDELER

Inneholder et hudsikkert 
spesialistløsemiddel

Isohexadecane er et svært raffinert hydrokarbonløsningsmiddel med lavt potensial til å 
forårsake irritasjon av huden.

Unik sammensetning av 
overflateaktive stoffer

Unikt blandet micellært rengjøringssystem som med en optimalisert blanding av 
overflateaktive stoffer trenger inn, løfter og løser opp inngrodd olje, fett, karbonsvart, 
smøremidler, vannbaserte lakker og harpikser. Minimerer gjenavsetning av smussrester og 
forbedrer dermed rengjøringen.

Inneholder den naturlige skrubben 
Astopon®

Astopon® er produsert av raffinert pulver av valnøttskall, en naturlig og fornybar kilde. Skrubben 
skylles lett bort og blokkerer ikke avløp og rør.

Silikonfri Egnet til bruk i alle produksjonsområder hvor malings- og overflatebelegg prosesser utføres.

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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SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

T: +47 66 80 34 40
E: 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.

Kresto‰ Classic 

SIKKERHETSVURDERING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets 
hudkompatibilitet. Det er således utført lukket og gjentatt påføringstest 
på frivillige testpersoner. Disse testene, samt praktisk bruk, har vist at 
produktet har en meget god forenlighet med huden. Testrapporter 
vedrørende hudkompatibilitet er tilgjengelig på forespørsel.

Toksikologisk Godkjenning
Produktet er vurdert av en uavhengig toksikolog og er erklært å være 
sikker for bruk på hender og håndledd for voksne over 16 år.

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 Kresto‰ 
Classic ikke påvirker den kohesive styrken av gummi i 
gummiproduksjonsprosessen.

INGREDIENSER 
AQUA, C16-20 ISOALKANE, JUGLANS REGIA (WALNUT) 
SHELL POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED 
CASTOR OIL, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, QUATERNIUM-18 BENTONITE, TITANIUM 
DIOXIDE, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, POTASSIUM SORBATE, 
CELLULOSE GUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM.

TILGJENGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG

KCL250ML 250ml Tube 12

KCL2LT 2L patron 4

KCL4LTR 4L patron 4

HVY2LDPSC 2L Heavy Dispenser 8

HVY4LDRSC 4L Heavy Dispenser 6

Super kraftig håndrens

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. Inneholder bionedbrytbare overflateaktive 
stoffer i henhold til vaskemiddelregulativ 648/2004 (som endret).

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.

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 går gjennom omfattende kvalitetstester før 
de sendes ut til våre kunder.




