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TVÄTTA | RENGÖRA HEAVY

Kraftig, lösningsmedelsfri PowerFOAM 

handrengöring

PRODUKTBESKRIVNING
Lösningsmedelsfri POWER FOAM handrengöring för professionellt 
bruk med skrubbmedel av majsgranulat och olivsten för att avlägsna 
tung olja och fett. Lätt parfymerad.

ANVÄNDNING
För användning i industriella miljöer.

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS 

Olja, fett, kimrök, smörjmedel och allmän smuts.  

BRUKSANVISNING

• För bästa resultat, tryck in knappen helt och håll den intryckt i 3
sekunder

• Applicera en lämplig dos (1 tryck) direkt på smutsiga händer
utan att tillsätta vatten.

• Gnid in för att lösa upp smuts.

• Applicera lite vatten och fortsätt att gnugga händerna.

• Skölj av med rikligt med vatten och torka händerna noggrant.

• En effektiv handtvätt bör ta cirka 30 sekunder
(torkning ingår inte).
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Effektiv lösningsmedelsfri 
formulering

Speciellt formulerad för att ge samma nivå av rengöringseffekt som andra lösningsmedelsbaserade produkter har, för att 
effektivt avlägsna grov smuts. Avlägsnar effektivt olja, fett, kimrök och smörjmedel.

Unik PowerFOAM teknologi Varje dos innehåller två typer av skrubbmedel (majsgranulat och olivkärnor) som är unikt suspenderade i Solopol® GFX™.

Bekväm och effektiv 
handtvätt

Under användning sprids det unika skummet snabbt och enkelt för att emulgera smuts och fett för grundlig och effektiv rengöring. Sköljs 
lätt bort.

Snabb rengörande verkan I ett slutanvändartest rapporterar 80% av deltagarna att Solopol® GFX™ rengör händerna snabbt eller mycket snabbt.

Föredragen av användare Tester visar att 87% av användarna föredrar Solopol® GFX™ jämfört med deras nuvarande handrengöring.

Idealisk för frekvent 
användning

Kliniska tester visar att produkten är icke-irriterande och hudvänlig. Icke-irriterande formulering lämnar händerna rena, fräscha och med en 
mjuk och konditionerad känsla. Kliniska tester visar att hudens barriärfunktion förblir frisk efter upprepad daglig användning av produkten. 
Tester visar att 78% av användarna tyckte att Solopol® GFX™  lämnar händerna med en behaglig känsla efter användning.

Mycket ekonomisk1 50% mindre produkt krävs för effektiv handtvätt jämfört med konkurrerande traditionell handrengöring. Varje patron ger mer än dubbelt 
så många effektiva tvättar jämfört med traditionell handrengöring.

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

Oberoende dermatologiskt 
testad

Plåstertest visar att produkten är icke-irriterande under användning.

Hjälper till att förhindra att 
avlopp och rör blockeras.

Det icke-slipande skrubbmedlet rengör på djupet utan att skada huden. Sköljs lätt bort.
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Innehåller mjukgörande 
ingredienser Hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk känsla.

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

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

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

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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Certifierad av HACCP 
International2

Produkten har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra handhygienprodukter lämpliga att använda på platser som 
arbetar i enlighet med ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram med zonklassificering (stänk- eller spillzon). Vid hantering av 
livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på etiketten, och produkten får inte komma direkt i kontakt med 
livsmedel eller varor som innehåller livsmedel.

EU-Ecolabel certifierad3 Produkten är värderad att ha en minmal miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av råvaror till produktion, användning 
och bortskaffande. www.ecolabel.eu

ECARF certifierad4 Produkten uppfyller kriterierna från European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) för god tolerans vid känslig hud. 
ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Lämplig för 
livsmedelsanläggningar

Produkten har undersökts oberoende och spårbara mängder av produkten förväntas inte orsaka negativa toxikologiska effekter. Vid 
hantering av livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på etiketten, och produkten får inte komma direkt i kontakt 
med livsmedel eller varor som innehåller livsmedel.

Kompatibel med processer 
inom gummiproduktion

Oberoende testad av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) och det är dokumenterat att produkten inte har negativ inverkan 
på vulkaniseringsprocessen.

1 Solopol® GFX™ handrengöring. Baserat på laboratorietester, industriella studier och slutanvändarförsök vs. konkurrent 1 och 2 handrengöring. 
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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 och handleder på vuxna  över 16 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.

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

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

Testing av Rengöringseffekt 
18 friska försökspersoner tvättade händerna före starten av testet, och fick 
sedan en artificiell smuts påfört och tvättade sedan händerna med en dos 
(2,8 ml) Solopol® GFX™, respektive 6 ml av en ledande konkurrents 
produkt. Återstående smuts och rengöringseffekt bestämdes efter varje 
tvättprocedur. Dessa tester visar att rengöringseffekten av 1 tryck 
Solopol® GFX™ är signifikant bättre än 6 ml av den ledande konkurrentens 
produkt.

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. 

LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELSHANTERING 
Användningen av Solopol® GFX™ enligt användningsinstruktioner 
påverkar inte livsmedels kvalitet och säkerhet. 

Produkten får inte komma i direkt kontakt med livsmedel eller varor som 
innehåller livsmedel.
Produkten har bedömts med hjälp av HACCP-riskanalysmetoden. De 
följande kritiska kontrollpunkterna identifierades och kontrollerades som 
följer:

Kraftig, lösningsmedelsfri PowerFOAM handrengöring

1.  Påverkan av lukt och smak till livsmedel - Formuleringen har oberoende 
testats enligt, sensorisk analys - Methodology - Triangle Test BS EN ISO 
4120: 2007 och visat sig inte ha potential att överföra smak till livsmedel.

2. Möjliga toxiska effekter av ingredienser - En oberoende oral toxikologisk 
utvärdering utfördes och drog slutsatsen att alla livsmedel som kan 
innehålla spårmängder av produkten, sannolikt inte kommer att orsaka 
några skadliga toxikologiska effekter.

Produkten och dess dispenser har certifierats av HACCP 
International som livsmedelssäkra handhygienprodukter 
lämpliga att använda på platser som arbetar i enlighet med 
ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram med 

zonklassificering (stänk- eller spillzon). Detta innebär att produkterna är 
lämpliga att använda på platser där man hanterar livsmedel som i kök, 
tillverkningsområden och bearbetningsområden, men är inte lämpliga att 
använda vid direktkontakt med livsmedel eller med föremål som kommer i 
kontakt med livsmedel. HACCP Internationals bedömning och certifiering är 
strikt begränsad till livsmedelssäkerhet eller ett HACCP-baserat 
livsmedelssäkerhetsprogram. Även om HACCP International har varit ytterst 
noggrann i sin bedömning av produkten (produkterna) eller tjänsten 
(tjänsterna) som beskrivs här kan HACCP International inte garantera att alla 
säkerhetsrisker vid varje tillämpning har identifierats. Det finns ingen garanti 
eller antydan om garanti i detta uttalande

2   HACCP International Certifierad

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.

ECARF Kvalitetsmärke

EU Ecolabel Certifiering
Solopol® GFX™ har tilldelats det europeiska 
miljömärket: registreringsnummer IE/030/003. IE/030/003
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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.
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Upprepad tvättning- Hudbarriärebedömning
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2.8ml Solopol® GFX™ 7ml komkurrent

Slitningstestet   
Utvärdering av slitverkan av Solopol® GFX™ med användning av en 
tvättmetod på underarmen under en 4-dagars period visade ingen 
synlig erytem (hudrodnad) och lämnade huden i friskt tillstånd.
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TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART. NR. STORLEK
ANTAL 
PR. KRT.

DISPENSER

GPF3LEURO 3,25 L patron 4 GF3LDB

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED 
CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM 
LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC 
ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM 
SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

Kraftig, lösningsmedelsfri PowerFOAM handrengöring

Test för användarpreferens 
Testades i omfattande försök med avseende på slutanvändarens 
preferens. De professionella grupperna omfattade bilverkstäder, 
underhåll, automation, transport, verktygstillverkning, metallprodukter, 
stenullsprodukter och fordonsdelar. Användarna bekräftade att 
rengöringseffekten av Solopol® GFX™  är mycket bra. Lämnar en 
bekväm hudkänsla och ger en snabb rengöringseffekt, jämfört med 
tidigare använda handrengöringar. 

Test för andvändarpreferens
Q: Vilken produkt föredrar du?

Solopol® GFX™ Nuvarande produkt

N = 89 Arbetstagarens svar efter 4 veckors och 9 veckors Solopol® GFX™-testing

87%

13%

Test för andvändarpreferens
Q: Hur bra rengör produkten händerna?

4 

3 

2 

1 Inte bra alls

Solopol® GFX™ (N=91) Nuvarande produkt (N=92)

5 Mycket bra

Arbetstagarens svar efter 4 veckors och 9 veckors Solopol® GFX™-testing

84%

57%

Test för andvändarpreferens
Q: Hur snabbt rengör produkten händerna?

4 

3 

2 

1 inte snabbt alls

Solopol® GFX™ (N=45) Nuvarande produkt (N=49)

5 Mycket snabbt

80%

55%

Arbetstagarens svar efter 4 veckors och 9 veckors Solpol® GFX™ -testing.

Test för andvändarpreferens
Q: Hur är känslan efter användning av produkten?
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3 

2 

1 Inte bra alls

Solopol® GFX™ (N=91) Nuvarande produkt (N=92)

5 Mycket bra

82%

50%

Arbetstagarens svar efter 4 veckors och 9 veckors Solopol® GFX™ -testing

Test för andvändarpreferens
“Efter användning känns min hud mjuk och behaglig”

4 

3 

2 

Solopol® GFX™ (N=45) Nuvarande produkt (N=49)

78%

39%

Arbetstagarens svar efter 4 veckors och 9 veckors Solopol® GFX™-testing

1 Inte enig alls

5 Mycket 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.
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