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SPECJALISTYCZNE MYCIE

OPIS PRODUKTU
Specjalistyczny środek do czyszczenia rąk na bazie rozpuszczalnika estrowego do 
usuwania bardzo przylegających substancji. Lekko perfumowany.

ZASTOSOWANIE
Do stosowania w środowiskach przemysłowych, w tym w zakładach poligraficznych, 
lakierniczych i blacharskich, gdzie występują specjalistyczne, przylegające 
zanieczyszczenia. 

SPOSÓB UŻYCIA
• Stosować 1 dawkę przed dodaniem wody bezpośrednio na zabrudzone ręce
• Wcieraj, aby usunąć brud
• Dodaj odrobinę wody i kontynuuj mycie
• Spłukać dużą ilością wody i dokładnie wysuszyć.

KONSYSTENCJA: PASTA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ZALETY

Formuła z rozpuszczalnikiem estrowym Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalnika zapewnia doskonałe działanie czyszczące. 

Skuteczne czyszczenie specjalistyczne Usuwa farby alkidowe i akrylowe, lakiery bazowe, laquery, żywice, wypełniacze karoserii, kleje i lakiery.

Wysoce skoncentrowany preparat Wykorzystuje 100% składników aktywnych w matrycy zagęszczonej glinką, dzięki czemu do skutecznego i ekonomicznego czyszczenia 
wystarczy niewielka ilość produktu. 

Zawiera naturalny środek szorujący Astopon®. Środek do szorowania Astopon® jest produkowany z rafinowanego proszku z łupin orzecha włoskiego, pochodzącego z 
naturalnego źródła. Łatwo się go spłukuje, co pomaga zapobiegać blokowaniu się odpływów i rur.

Niski poziom zapachu Przyjemny w użyciu, o wysokim poziomie akceptacji przez użytkowników.

Bez silikonu Produkt nie będzie miał negatywnego wpływu na powierzchnie przed nałożeniem farby lub powłok powierzchniowych.
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

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.

REGULACJE PRAWNE
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. 
 

GWARANCJA JAKOŚCI 
Produkty SC Johnson Professional są produkowane w zakładach, które przestrzegają
wymogów kosmetycznych zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (cGMP).

Wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji poddawane są dokładnym kontrolom
jakości, zanim zostaną użyte w najwyższej jakości produktach marki SC Johnson
Professional.

Wszystkie produkty gotowe przed wysyłką do naszych klientów poddawane są
wzmożonym testom jakości.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU 
Test zgodności ze skórą
Niezależne badania dermatologiczne przeprowadzone w celu oceny kompatybilności
produktu ze skórą z udziałem ochotników w modelach półokluzyjnych, 48 kolejnych
godzin aplikacji, wykazały, że produkt nie powoduje podrażnień podczas stosowania.

Aprobata toksykologiczna
Produkt został oceniony przez niezależnego toksykologa i uznany za bezpieczny do
stosowania na dłonie i nadgarstki osób dorosłych powyżej 16 roku życia.

SKŁAD 
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.
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WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU WIELKOŚĆ OPAKOWANIA ILOŚĆ W DOZOWNIKA

KSP250ML Tubka 250 ml 12 -

KSP2LT Wkład do dozownika 2 l (PR) 4 ULT2LDPEN

PN81907A06 Softbox 2 l (V) 4 27655, 26180
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