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CECHY KORZYŚCI

Szybkie działanie Mieszanka rozpuszczalnika węglowodorowego i emulgatorów do skutecznego i szybkiego usuwania szerokiej gamy smarów, 
brudu, zanieczyszczeń i niektórych farb.

Ekonomiczny w użyciu Wystarczy niewielka ilość, aby szybko i skutecznie usunąć zabrudzenia warsztatowe.

Klasyczna formuła zielonego żelu Przyjemny w użyciu, szybko się spłukuje, nie pozostawiając żadnych osadów.

Zawiera glikol propylenowy Odżywka do rąk pozostawiająca uczucie miękkości i elastyczności po użyciu.

Świeży zapach Delikatne cytrusowe perfumy pozostawiają skórę świeżą i lekko pachnącą po użyciu.

Wygodna strona  Dostępne w wielu rozmiarach, aby sprostać różnym wymaganiom użytkowników.

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

CZYSTOŚĆ CIĘŻKA

Swarfega® Classic  
Silny środek czyszczący do rąk

OPIS PRODUKTU  
Klasyczny szybko działający gładki zielony żel. Uniwersalna formuła jest łatwa do 
zastosowania i szybkiego spłukiwania, aby usunąć szeroki zakres zabrudzeń.
Dodana odżywka pozostawia skórę gładką po użyciu.

JAK KORZYSTAĆ
Do stosowania na koniec każdego okresu pracy lub częściej, w zależności od potrzeb.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
• Nanieść niewielką ilość bezpośrednio na zabrudzone dłonie
• Wcierać w celu usunięcia brudu
• Dodać odrobinę wody i kontynuować wcieranie.
• Spłukać dużą ilością wody i dokładnie wysuszyć.

OBSŁUGA STRONY
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć dużą 
ilością wody (przez co najmniej 10 minut) i zasięgnąć porady lekarza.
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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.

Swarfega® Classic  
Silny środek czyszczący do rąk

Swarfega® Classic   I  GD4594/0422

ROZMIARY PAKIETÓW

KOD ROZMIAR KASA ILOŚĆ

SWA1L 1 L Słoik 6

SWA45L 4,5L Słoik 4

SKŁADNIKI 
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-BUT YL-4-
HYDROXYHYDROCINNAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, HEXYL CINNAMAL, 
LIMONENE, CI19140, CI 42090.

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. Został on uznany za bezpieczny dla zamierzonego użycia, spełniający wszystkie 
odpowiednie wymagania prawne.


