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VASKE | RENSE SPESIAL

Kresto® SPECIAL
Spesial løsemiddelbasert håndrens

PRODUKTBESKRIVELSE
Spesial håndrens for profesjonell bruk med esterbasert løsningsmiddel 
og skrubbemiddel for å fjerne vanskelige og klebende forurensninger. 
Lett parfymert

BRUKSOMRÅDE
Til anvendelse i industrielle miljøer, inkludert trykkerier, male- og 

bilverksteder.

ANBEFALT FOR FØLGENDE TYPER SMUTS 
Spesielt klebende forurensninger: alkyd- og akrylmaling, grunning, 

lakker, harpiks, kitt og lim.

BRUKSVEILEDNING

• Anvend en passende mengde (1 trykk) direkte på skitne hender
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.
• En effektiv håndvask bør ta ca. 30 sekunder.

(tørking ikke inkludert).

BESKRIVELSE FORDELER
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Sterkt konsentrert formulering
Bruker ingredienser i en leire-fortykket formulering slik at det kun er nødvendig med en liten mengde produkt for 
å oppnå effektiv og økonomisk rengjøring.

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

Effektive spesial renseegenskaper Fjerner alkyd- og akrylmaling, grunning, lakker, harpiks, kitt og lim.

Hjelper til å ikke blokkere avløp og rør
Inneholder Astopon® (valnøttskall pulver) som skrubbemiddel. Det ikke slipende skrubbemiddel bidrar til å rense 
i dybden uten å skade huden. Skylles lett bort.
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Svak lukt Behagelig å bruke med høy brukeraksept.

Silikonfri Produktet har ingen negativ effekt ved kontakt med overflater før påføring av maling eller overflatebelegg.
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FORMAT: PASTA
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PRODUKTSIKKERHETSGARANTI
Produktsikkerhetsvurdering
Produktet er vurdert av en uavhengig toksikolog og er erklært å være 
sikker for bruk på hender og håndledd for voksne over 16 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..

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENR. STØRRELSE ANTALL
PR. KRT.

DISPENSER

KSP250ML 250 ml tube 12 -

KSP2LT 2 L patron 4 ULT2LDB

INGREDIENSER 
DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL 
POWDER , DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, 
STEARALKONIUM BENTONITE, ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE 
ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, PROPYLENE CARBONATE, 
SILICA, PARFUM (FRAGRANCE), QUATERNIUM-18 BENTONITE.

Kresto® SPECIAL
Spesial løsemiddelbasert 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. 

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.

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. 
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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.




