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Kresto® UNIVERSAL WIPES
Våtrengöringsdukar för universal
handrengöring - lösningsmedelbaserat 

PRODUKTBESKRIVNING
Kraftiga, extra stora våtrengöringsdukar för professionellt bruk, för 
handrengöring utan vatten. Impregnerade med kraftfulla, 
lösningsmedelsbaserade rengörande ingredienser som avlägsnar ett brett 
spektrum av ämnen. Lätt parfymerad.

ANVÄNDNING

Industriella miljöer, direkt på arbetsplatsen eller av mobila medarbetare 

där vatten inte är tillgängligt.

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS 
Olja, fett och smuts..

BRUKSANVISNING

• Dra upp en duk ur hinken.
• Torka därefter händerna till all smuts har lösts upp.
• Ingen sköljning behövs
• Kassera använda rengöringsdukar i pappersavfall.
• Spola inte ner i toaletten.

FORMAT: DUKAR

SILICONE-FREE

TVÄTTA | RENGÖRA 

BESKRIVNING FÖRDELAR
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Mycket effektiv
Kraftiga, extra stora dukar som är impregnerade med kraftfulla rengöringsingredienser. Våtdukarna tar 
effektivt och bekvämt bort olja, fett och smuts.

Tuffa, extra stora dukar Slitstarka och absorberande, verkar snabbt och rengör effektivt och en servett räcker i de flesta fall.

Behaglig efterkänsla Gör det möjligt för användaren att fortsätta arbeta efter användning.

Inget behov av vatten De impregnerade dukarna absorberar föroreningar från huden utan att behöva skölja med vatten.

Mångsidig och praktisk
Kan användas på språng eller direkt på jobbet, utan behov av vatten.

Handy pack Dukarna dras upp från en praktisk hink som är lätt att använda.

Hygienisk
Dukarna förvaras i en stängd hink som skyddar mot föroreningar och säkrar att varje duk är ny och fräsch när den 
används.

Oberoende dermatologiskt testad Plåstertest visar att produkten är icke-irriterande under användning.
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Innehåller fuktgivare Hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk känsla.

Behaglig citrus doft

Utan Silikon

Gör produkten behaglig att använda och lämnar huden med en fräsch doft.

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

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART. NR. STORLEK ANTAL
PR. KRT.

DISPENSER

UNV150W 150 stk. i spann 4 -

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

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.
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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.




