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Kraftig skumtvål

PRODUKTBESKRIVNING
Kraftig skumtvål POWER FOAM för professionellt bruk som tar 
bort allmän industriell smuts. Lätt parfymerad.

ANVÄNDNING
För användning inom lager/logistik och allmän industrimiljöer. .

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS 

Lättare olja, fett och allmän smuts 

BRUKSANVISNING

FORMAT: SKUM

TVÄTTA | RENGÖRA LIGHT - MEDIUM 
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Unik PowerFOAM 
formulering

Speciellt formulerad för att dra nytta av de effektiva fördelarna från skum och effektivt avlägsna industriell förorening. Dubbelt så effektiv 
som vanlig skumtvål. Slutanvändartest visar 86% av testdeltagarna är eniga i att deras händer känns rena efter användning av Estesol® FX™.

Utan lösningsmedel Innehåller milda, ytaktiva ämnen av hög kvalitet för att ge en effektiv rengöringseffekt utan att vara hård mot huden.

Mycket effektiv vid 
användning

Endast 1 dos krävs för effektiv handtvätt. Motsvarar upp till 2 gånger fler handtvättar jämfört med vanlig krämtvål.

Föredras av användare Slutanvändartester visar att 77% av testdeltagarna föredrar Estesol® FX™ istället för sin nuvarande traditionella krämtvål.

Idealisk för frekvent 
användning

Innehåller mjukgörande ingredienser som hjälper till att hålla huden mjuk. Tester visar att 69% av användarna tyckte att Estesol® FX™ 
lämnar händerna med en behaglig känsla efter användning. 
Kliniska tester visar att hudens barriärfunktion förblir frisk efter upprepad daglig användning av produkten.

Lätt parfymerad Har en frisk doft som kan användas av både män och kvinnor.

Mild formulering Dermatologiskt testad för att verifiera att produkten icke framkallar hudirritation.

Snabb och enkel att använda Doseras direkt som skum på händerna, vilket minskar den tid som krävs för att skapa skum.

Oberoende dermatologiskt 
testad Plåstertest visar att produkten är icke-irriterande under användning.

Mild konserveringsmedel Speciellt framtagen med en av de mildaste konserveringsmedlen för att minska risken för hudirritation vid användning av denna produkt.

Utan silikon Produkten har ingen negativ effekt vid kontakt med ytor innan målning eller ytbeläggning.

Formulerad nära hudens 
naturliga pH (4,0-6,5)

Tillverkad med lågt pH-värde för att undvika att användning stör hudens syramantel; en naturlig skyddsbarriär som stödjer den naturliga 
bakteriebalansen.
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ECARF certifierad1 Produkten uppfyller kriterierna från European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) för god tolerans vid känslig hud. 
ecarf-siegel.org/en/about-seal.

EU Ecolabel certifierad2 Produkten är certifierad för minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av råvaror till produktion, 
användning och bortskaffande. www.ecolabel.eu

Kompatibel med processer 
inom gummiproduktion

Oberoende testad av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) och dokumenterad att inte ha negativ inverkan på 
vulkaniseringsprocessen.

• För regelbunden tvätt, blöt huden och applicera sedan en dos

produkt.

• För att ta bort fet smuts, applicera en dos direkt på torr hud.

• Gnid in tvålen överallt på  huden och skölj med rent vatten.

• Torka noggrant.

• En effektiv handtvätt bör ta cirka 30 sekunder
(torkning ingår inte).
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Test av rengöringseffekt
18 friska testpersoner tvättade sina händer innan testet inleddes och 
applicerade en artificiell smuts. De tvättade sedan sina händer med 
en dos av 1,2 ml Estesol® FX™ respektive 1,2 ml vanlig skumtvål. 
Återstående smuts och rengöringseffekt bestämdes efter varje 
tvättprocedur. Dessa tester visar att vid användning av samma dos 
är rengöringseffekten av Estesol® FX™ dubbelt så effektiv som 
vanlig skumtvål.

CERTIFIERINGAR

KVALITETSSÄKRING 
SC Johnson Professionals produkter tillverkas i anläggningar som följer 
lämpliga rutiner för kvalitetssäkring, inklusive övervägande av 
kvalitetskontrollprocesser för råvaror och färdiga varor, och uppfyller 
alla lagkrav som gäller för tillverkning av sådana produkter.

PRODUKT SÄKERHETSBEDÖMNING
Produktsäkerhetsbedömning
Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats 
säker för användning på händerna på personer över 12 år när den 
används enligt anvisningarna och uppfyller alla relevanta regulatoriska 
krav.

Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktets 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test har visat att 
produkten är icke-irriterande vid användning.

Estesol® FX™
Kraftig skumtvål

LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och 
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om 
kosmetiska produkter. 

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande 
hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från  
www.scjp.com/sv-se/sakerhetsdatablad.

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhetstid på minst 30 månader från 
tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur. 

Rengöringseffekt
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Estesol® FX™ Standard skumtvål

KOMPATIBILITETSTESTER
Kompatibilitet med tillverkningsprocesser i gummi
Vid testning utförd av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) i 
enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025 påverkar användningen av Estesol® 
FX™ i gummiproduktionsprocessen inte den sammanhängande styrkan av 
gummi.

PRODUKTTESTER
Mild formulering
Estesol® FX™ visade ingen potential att framkalla hudirritation eller 
sensibilisering efter att ha genomfört ett oberoende 6 veckors Repeat 
Irritation Patch Test (HRIPT).

Upprepad tvätttest 
Bedömning av effekten av Estesol® FX™ vid användning av produkten 
på underarmen under en 4-dagarsperiod visade ingen synlig erytem 
(hudrodnad) och lämnar huden i ett hälsosamt tillstånd.

Upprepad tvättning- Hudbarriärebedömning
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Estesol® FX™

Skadad 
hud

Stressad
Hud

Hälsosam

Mycket
Hälsosam

ECARF Kvalitetsmärke

Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) 

utdelar ECARF kvalitetsmärket till allergivänliga 

produkter.Kosmetiska produkter kan få kvalitetsmärket 

när följande kriterier är uppfyllda:

1. Kvantitativ riskbedömning av ingredienserna med hänsyn till deras
potential för sensibilisering, med beaktande av deras specificerade
användnings- och mängdförhållanden.

2. Medicinskt övervakade kliniska prövningar av frivilliga med atopisk
dermatit.

3. Godkänt system för kvalitetsstyrning.

Besök http://ecarf-siegel.org/en/about-seal för mer information.

1

Produkten uppfyller de strikta kraven i EU: s miljömärke, vilket är ett 
frivilligt märke som främjar miljökvalitet. Det officiella EU-märket lyfter 
fram produkter som har minimal miljöpåverkan genom att minska 
påverkan på vattenlevande ekosystem, innehålla mer miljövänliga 
ingredienser och minimera avfallsproduktionen genom att begränsa 
mängden av förpackning.

Besök www.ecolabel.eu för mer information.

EU Ecolabel Certifiering
Estesol® FXTM har tilldelats det europeiska 
miljömärket: registreringsnummer IE/030/003. IE/030/003

1
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ART. NR. STORLEK DISPENSER

EFM1L 1 L patron 6 LGT1LDS

EFM2LT 2 L patron 4 LGT2FX

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, ISOPROPYL 
MYRISTATE, PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE, COCOYL METHYL 
GLUCAMIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM 
(FRAGRANCE), PROPYLENE GLYCOL, SORBIC ACID, CI 42090, CI 
19140.

Estesol® FX™
Kraftig skumsæbe

ANVÄNDARTEST 
Test för användarpreferens 
Estesol FX® testades i omfattande försök för slutanvändarpreferens.  
De professionella grupperna omfattade produktion av papper och kartong, 
varuhus, varv och matdistributionscentra. Testpersonerna bekräftade att 
Estesol® FX har en riktigt bra rengöringseffekt och en mycket behagligare 
känsla jämfört med tidigare använd handtvål.

Estesol® FX™ | Issue 1_0223

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ANTAL 
PR. KRT.

Test for andvändarpreferens
Vilken produkt föredrar du?

77%

20%

3%

Estesol® FX™ Nåværende produkt Ingen preferanse

N=95 svar från användare efter 6 veckors test med Estesol® FX™.

Test for andvändarpreferens
“Mina händer känns rena efter att ha använt Estesol® FX™”

4 Enig

3 Varken enig
eller oenig

2 Oenig

1 Helt oenig

Estesol® FX™ (N=93)

5 Helt enig86%

Svar från användare efter 6 veckors test med Estesol® FX™

Test for andvändarpreferens
“Estesol® FX™ lämnar mina händer med en behaglig känsla efter användning.”

Estesol® FX™ (N=93)

69%

Svar från användare efter 6 veckors test med Estesol® FX™.

4 Enig

3 Varken enig
eller oenig

2 Oenig

1 Helt oenig

5 Helt enig

SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och 
erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive 
avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet 
innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, 
avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med 
tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.




