
 

 

Sterisol AB Box 149, 592 23 Vadstena, Sverige 
Telefon: +46 (0)143 768 68 

info@sterisol.se www.sterisol.se  
 

 

 

2020-05 

 

Sterisol ULTRA 
Flydende sæbe UP 

Egenskaber 

 

En syntetisk og meget mild flydende sæbe 

udviklet til personer med sart hud.  

 

Produktet er skånsomt takket være at det: 

• Ikke indeholder konserveringsmidler 

• Ikke indeholder parfume 

• Ikke indeholder farvestoffer 

 

• pH ca. 5,5 

Anvendelsesområde 
 

ULTRA flydende sæbe er et perfekt valg til alle miljøer og fungerer glimrende også til hårdt vand 

og ved lave temperaturer. ULTRA er endvidere egnet som uparfumeret hårshampoo og som 

brusesæbe. Den er et perfekt valg til sundhedssektoren og levnedsmiddelindustrien, og den skal 

anvendes på våd hud. Vaskeeffekten – til industriel brug – forstærkes dog når den anvendes på 

tørre hænder. 

Test 
 

Produktet er dermatologisk testet med et særdeles godt resultat. 
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Miljø Indhold 

Miljømærket med Svanen. Nedbrydelige 

råmaterialer. Lav emballagevægt. En 700 ml 

pose indeholder kun 11 gram plastmateriale, 

hvilket kan sammenlignes med ca. 70 g for en 

traditionel flaske. Med en tømningsgrad på ca. 

99 % reduceres affaldsmængden.  

Aqua 

Cocamidopropyl Betaine (mildt rensende 

tensid) 

Sodium Cocoamphoacetate (mildt rensende 

tensid) 

Sodium Laureth Sulfate (mildt rensende 

tensid) 

Sodium Chloride 

Glycerin 

Citric Acid (pH-regulerende) 

Polyglyceryl-3-Caprate (fortykkningsmiddel) 

PEG-55 Propylene Glycol Oleate 

(fortykkningsmiddel)  

Propylene Glycol (fugtighedsbevarer) 

Förp Art nr 
Antal i 

förp 

Antal 

förp/pall 

Antal på 

pall 
EAN-kod 

Förp mängd/ 

liter produkt 

 375 ml 4834 12 96 1152 7392173048341 110 gram 

 700 ml 4815 12 72  864 7392173048150  70 gram 

2500 ml 3815 2 80  160 7392173038151  92 gram 

5000 ml 4817 2 64  128 7392173048174  57 gram 

Sådan gør du! 

1. Fugt hænderne med lunkent vand. Lad vandet løbe. 

2. Tag en dosis sæbe, og masser hænderne så sæben skummer. 

3. Skyl sæben grundigt af så der ikke sidder sæberester tilbage. 

4. Tør dig med engangspapirhåndklæder. Et stofhåndklæde er en rigtig smittespreder. 
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5. Luk for hanen med papirhåndklædet. Brug gerne en håndcreme efter vask hvis du har 

tør hud. 

Eksempler på dispensere til 700 ml-systemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Art. nr 4551 
Art. nr 4546 

Automatdispenser 
Art. nr 4567 

 

 


