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 • 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.

TVÄTTA | RENGÖRA MEDIUM-HEAVY

FAKTA FÖRDELAR

Effektiv lösningsmedelsfri formulering En blandning av milda rengörande ingredienser för att effektivt avlägsna ingrodda industriella 
föroreningar som olja, fett och allmänt smuts efter arbetsdagen.

Innehåller majsgranulat Naturlig, icke-nötande och biologiskt nedbrytningsbart majsgranulat som skrubbmedel. 
Skrubbmedlet spolas lätt bort och blockerar inte avlopp och rör.

Fräsch doft av lime Skön att använda och ger huden en frisk limedoft.

Innehåller glycerin Fuktgivare som hjälper till att förhindra torrhet och lämnar huden behaglig efter användning.

Silikonfri Lämplig för användning i alla produktionsområden där färg- och ytbeläggningsprocesser genomförs.

Solopol® Lime 
Handrengöring medelgrov 

PRODUKTBESKRIVNING 
Lösningsmedelsfri handrengöring med naturligt majsgranulat och lätt 
uppfriskande lime doft.

ANVÄNDNING
För användning i industriella miljöer för att effektivt
avlägsna medelgrov smuts.

BRUKSANVISNING

FORMAT: PASTA

SILICONE 3
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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.

Solopol®  Lime

SÄKERHETSBEDÖMNING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens 
hudkompatibilitet. Det har således utförts sluten och upprepad 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test, såväl som 
praktisk användning, har visat att produkten har en mycket bra 
förenlighet med huden. Testrapporter för hudkompatibilitet kan lämnas 
på förfrågan.

Toxikologisk godkännande
Produkten har oberoende bedömts för human toxicitet och 
produktstabilitet. Det är deklarerat säkert för den avsedda användningen 
och uppfyller alla relevanta lagstiftningskrav.

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, TRIDECETH-10, 
TRIDECETH-7, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE,  
SODIUM CARBOMER, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL,  
M AG N E S I U M  C H LO R I D E ,  M AG N E S I U M  N I T R AT E ,  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BHT, CI 19140, CI 42090.     

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK ANTAL PER KARTONG

LIM2LT 2 L Patron 4

LIM4LTR 4 L Patron 4

HVY2LDPSC 2 L Cleanse 
Heavy Dispenser 8

HVY4LDRSC 4 L Cleanse  
Heavy Dispenser 6

Handrengöring medelgrov 

LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och 
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om 
kosmetiska produkter. Innehåller biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen 
i enlighet med reglering om tvätt- och rengöringsmedel 648/2004 (med 
ändringar).

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande 
hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från https://
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.

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.




