
 1/2

TVÄTTA | RENGÖRA HEAVY

Swarfega® Orange 
Handrengöring

PRODUKTBESKRIVNING  
Handrengöring som är fri från lösningsmedel. Produkten innehåller 
majsgranulat som har en djuprengörande effekt, och ett återfettande 
medel som vårdar huden. Produkten tvättar bort ingrodd olja, fett och 
allmän smuts.

ANVÄNDNING
Används i slutet av varje arbetspass eller vid behov.

BRUKSANVISNING

• Applicera en lämplig dos 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.

HANTERING
Undvik ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart 
med vatten (i minst 10 minuter) och sök läkare.

FAKTA FÖRDELAR

Effektiv lösningsmedelsfri formulering En blanding av milde rengjørende ingredienser til effektivt å fjerne ulike inngrodde typer smuss som 
olje, fett och allmän smuts.

Innehåller det naturliga 
skrubbmedlet majsgranulat

Det naturliga skrubbmedlet hjälper till att rengöra på djupet utan att skada huden. 
Skrubbmedlet spolas lätt bort och blockerar inte avlopp och rör.

Frisk doft Efter användning doftar huden milt och fräscht av citrus.

Skön att använda Skön och krämig handrengöring som är lätt att applicera. Produkten sköljs lätt av händerna utan att de 
känns kladdiga. 

Innehåller Glycerin En fuktgivare som 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.

Flexibel Finns i flera storlekar för att uppfylla olika behov från olika användare. 
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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® Orange

INGREDIENSER 
AQUA (WATER), TRIDECETH-10, ZEA MAYS (CORN) KERNEL 
MEAL, TRIDECETH-7, GLYCERIN, SODIUM CARBOMER, PARFUM 
(FRAGRANCE), 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, 
TETRASODIUM EDTA, TITANIUM DIOXIDE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16035, CI 19140

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 produkt-
stabilitet. Det är deklarerat säkert för den avsedda användningen och 
uppfyller alla relevanta lagstiftningskrav.

Swarfega® Orange 
Handrengöring

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 
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.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK ANTAL PER KARTONG

SOR400MPSC 400ml Pumpflaska 6

SOR2LT 2L patron 6

SORC4LTR 4L patron 4

HVY2LDB 2L Cleanse Heavy Dispenser 8

HVY4LDB 4L Cleanse Heavy Dispenser 6

SOR4LMP 4L Pumpflaska 4




