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RENGÖRA SPECIAL

Swarfega® Black Box 
Våtrengöringsdukar för special handrengöring

PRODUKTBESKRIVNING
Extra stora våtrengöringsdukar för handrengöring utan vatten. 
Impregnerade med en vätska baserad på milda estrar för borttagning av 
särskilt adhesiva föroreningar. Lätt parfymerad.

ANVÄNDNING
Används utan vatten i industriella miljöer, inklusive tryck- och 
lackeringsverkstäder där speciella adhesiva föroreningar påträffas. 
Lämplig för användning på arbetsplatsen eller av mobila medarbetare 
där vatten inte är tillgängligt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• 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.

FAKTA FÖRDELAR

Impregnerad med en mycket effektivt 
flytande handrengöringsvätska

Impregnerade med en avancerad formula av handrengöringsvätska som kombinerar dibasiska estrar med 
etanol för snabb och säker borttagning av bläck, spackel, lim, tätningsmaterial, syntetisk-, 2-komponent och 
cellulosafärg, lack och de flesta former av industrismuts som finns på tryckerier och inom måleriverksamheter.

Kraftig Slitstarka och absorberande, verkar snabbt och rengör effektivt utan att kännas “oljiga”.

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

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

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.

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

Swarfega® Black Box 

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK

1672 50 stk. i spann

INGREDIENSER 
AQUA  (WATER), ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, 
GLYCERIN, TRIDECETH-5, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL 
ADIPATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID.

Swarfega® Black Box 
Våtrengöringsdukar för special handrengöring

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.

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.

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

SBB150W 150 stk. i spann

ANTALL / KARTONG

12

4




