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USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

OPIS PRODUKTU
Bardzo duże chusteczki do czyszczenia rąk z teksturą, zapewniające 
dogłębne czyszczenie bez użycia wody. Zaimpregnowane silnym 
środkiem czyszczącym do usuwania bardzo silnych zabrudzeń olejowych 
i tłuszczowych. Lekko perfumowane.

GDZIE STOSOWAĆ
Do stosowania na stanowiskach pracy i przez pracowników mobilnych do 
usuwania oleju, smaru i ogólnych zabrudzeń.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
•  Użyj jednej chusteczki bezpośrednio na ręce lub dłonie
• Pocieraj aż do usunięcia zabrudzeń
• Nie trzeba spłukiwać
• Zużyte chusteczki wyrzuć do kosza na śmieci. Nie spłukiwać w toalecie

Kresto® Kwik Wipes
Chusteczki czyszczące do rąk o bardzo dużej wytrzymałości

KONSYSTENCJA: CHUSTECZKI

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ZALETY

Wysoka skuteczność Mocna, teksturowana tkanina jest nasączona silnymi składnikami czyszczącymi, które skutecznie i wygodnie 
usuwają olej, tłuszcz i brud.

Wydajny Wytrzymałe, bardzo duże chusteczki są mocne i chłonne, działają szybko i skutecznie, nie pozostawiając 
lepkiego posmaku.

Nie wymaga użycia wody Chusteczki wchłaniają zanieczyszczenia ze skóry bez konieczności spłukiwania ich wodą.

Zawiera składniki odżywcze dla skóry Zapobiegają wysuszeniu skóry, pozostawiając ją gładką po użyciu.

Uniwersalny i wygodny w użyciu Poręczna, łatwa w użyciu tubka może być używana w miejscu pracy do szybkiego oczyszczania lub w 
podróży, gdy praca jest zdalna, a zwykłe urządzenia do mycia rąk nie są łatwo dostępne.

Przyjemny, cytrusowy zapach Produkt jest przyjemny w użyciu i pozostawia skórę pachnącą świeżością.

Poręczne opakowanie Chusteczki są wydawane z poręcznego, łatwego w użyciu pojemnika.

Bez silikonu Produkt nie będzie miał negatywnego wpływu na powierzchnie przed nałożeniem farby lub powłoki 
powierzchniowej.
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Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego 
tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również 
istniejących praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw 
patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w 
sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających 
z postępu technologicznego lub innych zmian.

Kresto® Kwik Wipes
Chusteczki czyszczące do rąk o bardzo dużej wytrzymałości

Kresto® KWIK WIPES

PRZEPISY USTAWOWE
Ten produkt jest produktem kosmetycznym podlegającym i zgodnym z Rozporządzeniem 
WE nr 1223/2009 (z późniejszymi zmianami) w sprawie produktów kosmetycznych. 

KARTY CHARAKTERYSTYKI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, postępowania 
z produktem, pierwszej pomocy i usuwania odpadów znajdują się w karcie 
charakterystyki, którą można pobrać z następującej strony internetowej  
www.scjp.com/pl-pl/safety-data-sheets-search.

ŻYCIE NA PÓŁCE
Okres trwałości tego produktu wynosi co najmniej 30 miesięcy od daty produkcji, jeżeli 
jest on przechowywany w temperaturze pokojowej, bez otwierania. Okres przydatności do 
użycia po otwarciu: patrz oznaczenie na opakowaniu.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
Produkty do pielęgnacji skóry SC Johnson Professional są wytwarzane w zakładach 
spełniających wymogi kosmetycznej dobrej praktyki produkcyjnej (cGMP). 

Wszystkie surowce używane do produkcji przechodzą dokładny proces kontroli jakości, 
zanim zostaną wykorzystane do wytworzenia naszych wysokiej jakości produktów. 

Wszystkie gotowe produkty przed wysłaniem do klientów poddawane są intensywnym 
testom jakości. 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW 
Test zgodności ze skórą
Niezależne testy dermatologiczne przeprowadzone w celu oceny kompatybilności 
produktu ze skórą z udziałem ochotników w półokluzyjnych modelach aplikacji przez 48 
kolejnych godzin wykazały, że produkt nie wywołuje podrażnień podczas stosowania.

Zatwierdzenie toksykologiczne
Produkt został poddany niezależnej ocenie pod kątem toksyczności dla ludzi i stabilności 
produktu. Został on uznany za bezpieczny dla zamierzonego użycia i spełnia wszystkie 
odpowiednie wymagania prawne.

SKŁAD 

AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL GLUTARATE, TRIDECETH-5, 
PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL SUCCINATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE, 
PARFUM (FRAGRANCE).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
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