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USUWANIE SPECJALNYCH

OPIS PRODUKTU
Bardzo duże chusteczki do czyszczenia rąk do stosowania bez wody. Zaimpregnowane 
rozpuszczalnikiem na bazie estrów do usuwania bardzo przylegających substancji. 
Lekko perfumowane.

GDZIE STOSOWAĆ
Do stosowania bez wody w środowiskach przemysłowych, w tym w drukarniach i 
lakierniach, gdzie występują specjalistyczne, przylegające zanieczyszczenia. Odpowiedni 
do stosowania na stanowisku pracy lub przez pracowników mobilnych, gdzie woda nie 
jest łatwo dostępna. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
• Użyj jednej chusteczki bezpośrednio na ręce lub dłonie.
• Pocierać aż do usunięcia zabrudzenia
• Nie wymaga spłukiwania
• Zużyte chusteczki wyrzuć do kosza na śmieci. Nie spłukiwać w toalecie

Kresto® Special Wipes
Specjalistyczne chusteczki do czyszczenia rąk

KONSYSTENCJA: CHUSTECZKI 

WŁAŚCIWOŚCI ZALETY

Zaimpregnowane wysoce skutecznym Łączy estry dibazowe z etanolem, tworząc wysoce skuteczną mieszankę czyszczącą, która szybko i bezpiecznie usuwa przylegające 
zanieczyszczenia, takie jak tusze drukarskie, farby syntetyczne, dwuskładnikowe i celulozowe, podkłady i lakiery, wypełniacze 
karoserii, kleje i uszczelniacze oraz większość innych zanieczyszczeń z drukarni i lakierni.

system płynnych rozpuszczalników Mocny i chłonny, działa szybko i skutecznie, nie pozostawiając lepkiego posmaku.

Mocne, bardzo duże chusteczki Nawilżacz skóry, który zapobiega wysuszaniu i pozostawia skórę gładką po użyciu.

Zawierają glicerynę Makes the product pleasant to use and leaves the skin smelling fresh.

Zapach cytrusowy Sprawia, że produkt jest przyjemny w użyciu i pozostawia skórę pachnącą świeżością.

Uniwersalne i wygodne Przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i zapewnienia, że każda chusteczka jest 
świeża w momencie użycia.

Higieniczne, bez silikonu Produkt nie będzie miał negatywnego wpływu w kontakcie z powierzchniami przed nałożeniem farby lub powłok 
powierzchniowych.
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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.

SKŁADNIKI 
AQUA  (WATER), ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, GLYCERIN, TRIDECETH-5, 
DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM 
(FRAGRANCE), TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID.
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Kresto® Special Wipes

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU WIELKOŚĆ OPAKOWANIA ILOŚĆ W

ULT70W 70 chusteczek 6

ULT150W 150 chusteczek 4

ROZPORZĄDZENIA USTAWOWE
Ten produkt jest produktem kosmetycznym regulowanym 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 utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki, którą można pobrać 
na stronie 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 stanie nienaruszonym w temperaturze pokojowej. Okres 
przydatności do spożycia po otwarciu: patrz wskazówka 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 są poddawane intensywnym testom jakościowym przed 
wysłaniem ich do naszych klientów. 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW 
Test zgodności ze skórą
Niezależne badania dermatologiczne przeprowadzone w celu oceny kompatybilności 
produktu ze skórą z udziałem ochotników w półokluzyjnych modelach aplikacji przez 24 
kolejne godziny wykazały, że produkt nie wywołuje podrażnień podczas stosowania.

Zatwierdzenie toksykologiczne
Produkt został poddany niezależnej ocenie pod kątem toksyczności dla ludzi i stabilności 
produktu. Produkt został uznany za bezpieczny do zamierzonego stosowania, spełniający 
wszystkie odpowiednie wymagania prawne.
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