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ORIGINAL FOAM
Skumsåpe med parfyme og uten farge
PRODUKTBESKRIVELSE
Biologisk nedbrytbar skumsåpe med fuktighetsgivende ingredienser og en
lett duft, Smooth Silk. Rengjør hendene og fjerner mer enn 99% av smuss
og bakterier.
ANVENDELSE
Toalettområder i kontorer, utdanningsinstitusjoner, barnehager, offentlige
fasiliteter, helsesektoren og eldresentre.
BRUKSANVISNING
• Anvend en passende mengde (1 trykk) til våte hender
• Gni hendene mot hverandre og skyll rikelig med vann
• Tørk hendene grundig

FORMAT: SKUM
1

FAKTA

FORDELER

Behagelig duft

Duften “Smooth Silk” er veldig allsidig og dermed brukbar i mange forskjellige typer toalettrom.

Uten farge

Ideell for folk som er følsomme overfor fargestoffer, og som foretrekker produkter som ikke har dette tilsatt.

Mildt konserveringsmiddel

Spesielt formulert med et av de mildeste konserveringsmidlene for å redusere risikoen for hudirritasjon ved
bruk av dette produktet

Inneholder Glyserin

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

Formulert med lav pH-verdi
(4.0 – 5.0)

Formulert for å opprettholde hudens syrekappe; et lag på overflaten av huden som støtter hudens naturlige
bakterielle balanse.

Fjerner mer enn 99% av smuss og
bakterier

Det kreves bare et enkelt trykk for å få en effektiv håndvask når den brukes riktig.

Lett biologisk nedbrytbar

Formelen og hver av dens karbonholdige ingredienser vil brytes ned til enkle,
ikke-giftige stoffer på 28 dager eller mindre i henhold til OECD 301F-standarden.

EU Ecolabel sertifisert 2

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

Høy kvalitet silkemykt skum

Behagelig silkemyk følelse etter vask; bidrar til å forsterke god praksis for håndvask.

Rask og enkel å bruke

Dispenseres direkte som skum på hendene, noe som reduserer tiden det tar å lage skum. Produktet er lett å
skylle av og etterlater ingen såperester på hendene eller i vasken.

Økonomisk i bruk

Bare 1 dosering er nødvendig for effektiv håndvask, noe som gir mer enn 30% mer håndvask og bruker 36%
mindre produkt i forhold til vanlig kremsåpe.

Reduserer vannforbruket

Skumformat kan spare opptil 45% på vannforbruket sammenlignet med kremsåpe.
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LOVGIVNING
Dette produktet er et kosmetisk produkt og oppfyller kravene i Europaparlamentets 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 https://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.

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.

det

europeiske

Toksikologisk Godkjenning
Produktet er uavhengig vurdert for human toksisitet og produktstabilitet. Det
er erklært trygt for den tilsiktede bruken; brukes på hendene til voksne og barn
i alle aldre.
EFFEKTIVITETSTESTER
Vannbesparende
Uavhengige tester viser at håndvask med skumsåpe frem for kremsåpe
kan redusere det gjennomsnittlige vannforbruket med opptil 45%.
(Rapport: How a simple change in the washroom can significantly reduce
water consumption and associated costs. Durrant and McKay, 2011).

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

SERTIFISERINGER
EU Ecolabel Sertifisering
Original FOAM har blitt tildelt
registreringsnummer IE/030/003.

SIKKERHETSVURDERING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets
hudkompatibilitet. Det er således utført 48 timers semi okklusiv 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.

miljømerket:

Fjerning av skitt
Hendene til friske frivillige ble først vasket og deretter behandlet med kunstig
skitt og deretter igjen vasket med 1 dosering (0,7 ml) Original FOAM. Den
resterende smuss og rengjøringseffektivitet ble bestemt etter hver
vaskeprosedyre, og i denne testen ble 99,4% av det synlige skitt fjernet.
Fjerning av bakterier
0,7 ml Original FOAM ble testet ved bruk av EN1499: 2013-metoden på E.coli
k12 med en 30 sekunders vasketid. Resultatene viser at Original FOAM
oppnådde en 2,34 log10 reduksjon.

Produktet oppfyller de strenge kravene i EUs miljømerke, som er et frivillig
merke som fremmer miljøvennlighet. Det offisielle EU -merket fr emmer
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.
For mer informasjon se www.ecolabel.eu

TILGJENGELIGE STØRRELSER

INGREDIENSER

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7
GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE),
CITRIC ACID.

SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
T: +47 66 80 34 40
norge.pro@scj.com
www.scjp.com

VARENUMMER

STØRRELSE

ANTALL PR. KARTONG

ORG250ML

250ml Pump Bottle

6

ORG1L

1 Litre Cartridge

6

TPW1LDS

1L QUICK-VIEW™ Transparent White Dispenser

15

TPB1LDS

1L QUICK-VIEW™ Transparent Black Dispenser

15

4163

1L Solid White Dispenser

15

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.
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