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Solopol®
Håndrens

PRODUKTBESKRIVELSE
Håndrens uten løsemiddel for profesjonell bruk - med 
skrubbemiddel. Lett parfymert. 

BRUKSOMRÅDE
Til anvendelse i industrielle miljøer.

ANBEFALT FOR FØLGENDE TYPER SMUTS 
Tung olje, fett, karbonsvart og smøremidler.   

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

F
A

K
T

A

Meget effektiv patentert løsemiddelfri 
formulering

Spesielt formulert med ingredienser for å gi samme nivå av rengjøringseffekt som normalt er forbundet med 
løsemiddelbaserte produkter.

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.

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

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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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.

Inneholder mykgjørende ingredienser Bidrar til å motvirke uttørring av huden og etterlater huden med en myk følelse.

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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EU Ecolabel Sertifisert1 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.

SILICONE-FREE

FORMAT: PASTA
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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

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 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.

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 Solopol® ikke 
påvirker den kohesive styrken av gummi i gummiproduksjonsprosessen.

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENR. STØRRELSE
ANTALL 
PR. KRT.

DISPENSER

SOL250ML 250ml tube 12 -

SOL2LT 2 L patron 4 HVY2LDB

SOL4LTR 4 L patron 4 HVY4LDB

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, SODIUM 
LAURETH SULFATE, LAURETH-6, SULFATED CASTOR OIL, SODIUM 
CHLORIDE, OLEIC ACID, GLYCERYL OLEATE CITRATE, SODIUM 
BENZOATE, CITRIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, 
CELLULOSE GUM, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PARFUM 
(FRAGRANCE), POTASSIUM SORBATE.

EU Ecolabel Sertifisert
Solopol® 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.

SOR250ML oppfyller ikke Ecolabel-kriteriene. 

Besøk www.ecolabel.eu for mer informasjon.

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.




