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VASKE | RENSE HEAVY

Swarfega® Classic
Håndrens

PRODUKTBESKRIVELSE  
Effektiv håndrens i form av den klassiske grønne gelen, tilsatt mykner 
som etterlater huden behagelig og myk etter bruk. Produktet er lett å 
bruke, skylles hurtig av og fjerner inngrodd olje, fett og generell skitt.

ANVENDELSE
Påføres ved slutten av hver arbeidsperiode eller etter behov.

BRUKSANVISNING

• Anvend en passende mengde 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

HÅNDTERING
Unngå øyekontakt. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med 
vann (i minimum 10 minutter) og søk lege.

FAKTA FORDELER

Hurtigvirkende En blanding av hydrokarbonløsningsmidler og emulgatorer som effektivt og raskt fjerner en lang rekke 
fettstoffer, oljer, smuss og enkelte malinger.

Den klassiske grønne håndrens gelen Behagelig å bruke og skylles lett av hendene uten å etterlate dem fete.

Inneholder Propylen Glycol Et mykgjøringsmiddel som hjelper med å etterlate hendene myke og glatte.

Frisk duft Mild sitrusduft etterlater huden frisk og lett duftende.

Praktisk Tilgengelig i flere størrelser for å oppfylle forskjellige brukerbehov. 

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

Økonomisk i bruk Kun en liten mengde håndrens er nødvendig for hurtig og effektivt å fjerne olje og skitt.
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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.

Swarfega® Classic

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), C9-16 ALKANES/CYCLOALKANES, SODIUM 

TALLATE, TRIDECETH-7, TRIDECETH-5, PROPYLENE GLYCOL, 

SODIUM BENZOATE, DMDM HYDANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE), 

TETRASODIUM EDTA, OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-

HYDROXYHYDROCINNAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, CI19140, 

CI 42090. 

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.

Toksikologisk Godkjenning
Produktet er uavhengig vurdert for human toksisitet og produktstabilitet. 
Det er erklært trygt for den tilsiktede bruken og oppfyller alle relevante 
lovkrav.

Swarfega® classic
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 biologisk nedbrytbare 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.

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.

TILGJENGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTONG

SWAL 1 L boks 6

SWA45L 4,5L spann 4




