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Solopol® PURE

Handrengöring oparfymerad och färgfri

PRODUKTBESKRIVNING
Lösningsmedelsfri handrengöring för professionellt bruk - med 
skrubbmedel. Oparfymerad och färgfri.

ANVÄNDNING
För användning i industriella miljöer och livsmedelsindustrin.

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS 
Tung olja, fett, kimrök, smörjmedel, kraftig smuts och rester av livsmedel.  

BRUKSANVISNING

• 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).

FORMAT: PASTA
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Skin Hypoallergenic
Produkten har bedömts av oberoende hudläkare som använder Human Repeat Insult Patch Tests (HRIPT) för att verifiera 
att produkten inte irriterar huden och har mycket låg allergiframkallande potential.

Utformad för känslig hud1
Denna produkt är formulerad för att minska allergiframkallande potential, vilket innebär att produkten är fri från färg och 
parfym, Skin Hypoallergenic och ECARF-certifierad4. 

IN
G

R
E

D
IE

N
S
E
R

C
E

R
T

IF
IE

R
IN

G
/

K
O

M
P

A
T

IB
IL

IT
E
T

Effektiv patenterad 
lösningsmedelsfri formulering

Speciellt formulerad för att ge samma nivå av rengöringseffekt som andra lösningsmedelsbaserade produkter har, för att 
effektivt avlägsna grov smuts.

Unik sammansättning 
av ytaktiva ämnen

Unikt micellärt rengöringssystem som med en optimerad blandning av ytaktiva ämnen tränger in, lyfter och löser ingrodd 
olja, fett, carbon black/kimrök, smörjmedel, vattenbaserade lacker och hartser. 
Minimerar återavlagring av smutsrester och förbättrar därmed rengöringen.

Hjälper till att förhindra att avlopp och 
rör blockeras.

Innehåller Astopon® (valnötsskalspulver) som skrubbmedel: Det icke-slipande skrubbmedlet rengör på djupet utan att skada 
huden. Sköljs lätt bort.

Oparfymerad och färgfri Perfekt för personer som är känsliga för parfym och färg, och som föredrar produkter som inte innehåller detta.

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

Innehåller mjukgörande ingredienser Hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk känsla.

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.

Certifierad av HACCP 
International2

EU Ecolabel certifierad3

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.

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 dokumenterad att inte ha negativ inverkan 
på vulkaniseringsprocessen.

1 Det finns ingen garanti för att produkten helt utesluter risken för en allergisk reaktion. Allergiker ska alltid kontrollera ingredienslistan innan de använder produkten.

UTFORMAD FÖR KÄNSLIG HUD1 
Produkten är formulerad för att minska risken för allergi eftersom den är:

• Oparfymerad och färgfri

• Skin hypoallergenic

• ECARF certifierad4

RENGÖRINGS-
EFFEKT



2/2Solopol® PURE| Issue 1_0223

Solopol® PURE

Handrengöring oparfymerad och färgfri

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® PURE  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:

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.

Skin Hypoallergenic
Den parfym- och färgfria formuleringen visade ingen potential att framkalla 
hudirritation eller sensibilisering efter att ha genomfört ett oberoende 6 
veckors Repeat Irritation Patch Test (HRIPT).

Skin Hypoallergenic Riskbedömning
Formuleringen har utvärderats av en oberoende toxikolog och det har 
visats att produktformuleringen minimerar sannolikheten för en allergisk 
reaktion och uppfyller kraven för att klassificeras som " Hypoallergenic 
“ (Delphic Solutions Ltd., UK.) 

Allergiker bör alltid kontrollera ingrediensförteckningen innan produkten 
används.

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® 

PURE i gummiproduktionsprocessen inte den sammanhängande styrkan av 
gummi.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART. NR. STORLEK
ANTAL 
PR. KRT.

DISPENSER

SCU2LT 2 L patron 4 HVY2LDB

SCU4LTR 4 L patron 4 HVY4LDB

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, SODIUM 
LAURETH SULFATE, LAURETH-6, SULFATED CASTOR OIL, SODIUM 
CHLORIDE, OLEIC ACID, GLYCERYL OLEATE CITRATE, SODIUM 
BENZOATE, CITRIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, 
CELLULOSE GUM, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, POTASSIUM 
SORBATE.

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.

HACCP International Certifierad
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

ECARF Kvalitetsmärke

4 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.

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.

IE/030/003

1 EU Ecolabel Certifiering
Solopol® PURE har tilldelats det europeiska 
miljömärket: registreringsnummer IE/030/003. 

1Det finns ingen garanti för att produkten helt utesluter risken för en 
allergisk reaktion. Allergiker ska alltid kontrollera ingredienslistan innan 
de använder produkten.

1 Produkten är framställd för känslig hud med en 
SENSITIVE sammansättning som minskar dess

allergiframkallande potential1

DESIGNED FOR
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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.




