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TVÄTTA | RENGÖRA LIGHT 

Sceptre®
Krämtvål

PRODUKTBESKRIVNING
Krämtvål för toalett områden. Lätt parfymerad.

ANVÄNDNING
Toalett områden inom kontor, skolor och lätt 
smutsig industri.

BRUKSANVISNING

• För allmän handtvätt applicera en dos på våta händer
• Gnid in tvålen överallt på händerna och skölj med vatten
• Torka händerna noggrant

FAKTA FÖRDELAR

Lätt parfymerad Kan användas av både män och kvinnor.

FORMAT: LOTION

SILICONE 1

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



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.
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Sceptre®
Krämtvål

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. 
För hållbarhet efter öppning: se indikation på förpackning.

FORPAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON

SCE60Q 5L Burk 4

INGREDIENSER

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 

COCAMIDE DEA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCOL DISTEARATE, 

COCAMIDE MEA, LAURETH-10, SODIUM CITRATE, CITRIC ACID, 

TETRASODIUM EDTA, BENZYL ALCOHOL, PARFUM (FRAGRANCE), 

TRIETHYLENE GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, MAGNESIUM NITRATE, 

MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16255

Sceptre® 

KVALITETSSÄKRING 
SC Johnson Professional’s produkter tillverkas i anläggningar som följer 
kosmetiska Good Manufacturing Practice (cGMP).

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann 
kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i SC Johnson 
Professional’s högkvalitativa produkter.

Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan de 
skickas ut till våra kunder.

PRODUKT SÄKERHETSBEDÖMNING
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.

Toxikologiskt Godkännande
Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats säker 
för alla åldersgrupper att använda på händerna.




