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PRODUKTBESKRIVELSE  
Cremesæbe uden farve og parfume til fjernelse af generel snavs 
indenfor industrielle og fødevareproducerende forarbejdningsmiljøer.

ANVENDELSE
Til generel industri og fødevareproduktion/forarbejdningsmiljøer, hvor 
produkter uden parfume er foretrukket. 

BRUGSVEJLEDNING
 • Påfør en dosis på våde hænder
 • Gnid på alle håndens flader og skyl med rent vand
 • Tør grundigt

VASKE | RENSE LIGHT

FORMAT: LOTION

FAKTA FORDELE

Fri for farve og parfume Ikke tilsat parfume eller farvestoffer. Ideel til personer som er sensitive overfor parfume eller farve og 
som foretrækker produkter der ikke har dette tilsat.

Ikke afsmittende og vurderet i forhold 
til HACCP guidelines

Ved anvendelse i produktions- og madlavnings områder, påvirker produktet ikke kvaliteten af 
fødevarer, og udgør ingen risiko for forbrugerens sundhed, når det bruges som anvist.

EU Ecolabel Certificeret Produktet er vurderet til at have minimal påvirkning på miljøet gennem dets livscyklus, lige fra 
udtrækning af råstoffer til produktion, anvendelse og bortskaffelse.

Indeholder en mild blanding af aktive 
stoffer

 Egnet til hyppig brug for at fjerne olie, fedt og generel snavs på arbejdspladsen.

Indeholder Glycerin  En fugtighedsgiver som hjælper med til at hindre at huden udtørrer og efterlader huden med en 
glat følelse.

Sæbe-fri formular, pH-neutral overfor 
huden

Formuleret til at opretholde hudens syrekappe; et lag på overfladen af huden som understøtter 
hudens naturlige bakteriebalance.

Skin Hypoallergenic Videnskabeligt formuleret, af ingredienser med lavt allergifremkaldende potentiale og uafhængigt 
vurderet af toksikolog, som “Skin Hypoallergenic”.

Silikonefri Velegnet til brug i alle produktionsområder, hvor der males og overfladebehandles.

Rensestyrke
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Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. Vi 

kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende tredjeparts 

intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen 

implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for produkternes egenskaber. 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.

® = er et registreret varemærke ejet af SC Johnson Professional Ltd. eller dennes datterselskaber.

© SC Johnson Professional Ltd.

Estesol‰ Lotion PURE 
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KVALITETSSIKRING
SC Johnson Professional’s produkter bliver produceret i faciliteter, som 
følger cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP). 

Alle råvarer gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før de bruges i 
produktionen af SC Johnson Professional’s højkvalitetsprodukter. 

Alle færdige produkter gennemgår omfattende kvalitetstests, før de 
sendes ud til vores kunder.

SIKKERHEDSVURDERING 
Hudforeneligheds Test
Klinisk dermatologiske tests er foretaget for at vurdere produktets 
forenelighed med hud. Der er således udført 48 timers påføringstest på 
frivillige testpersoner med semi okklusiv.  Disse tests, såvel som praktisk 
brug, har vist, at produktet har en særdeles god forenelighed med huden. 
Testrapporter vedrørende hudforenelighed kan udleveres ved 
forespørgsel. 

Toksikologisk Godkendt
Produktet er blevet uafhængigt vurderet for human toksicitet og 
produktstabilitet. Det er erklæret sikkert for den påtænkte anvendelse, 
og opfylder alle relevante myndighedskrav. Velegnet til brug for børn 
under 3 år.

Skin Hypoallergenic Risikovurdering
Formuleringen er blevet vurderet af en uafhængig toksikolog, og det er 
påvist at produktformuleringen minimerer sandsynligheden for en 
allergisk reaktion, og opfylder kravene for at blive klassificeret som ‘Skin 
Hypoallergenic’ (Delphic Solutions Ltd., UK).

Allergikere bør altid checke ingredienslisten, inden brug af produktet.

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON

PUW1L 1L Patron 6

PUW2LT 2L Patron 4

PUW4LTR 4L Patron 4

LGT1LDSSC 1L Dispenser 15

LGT2LDPSC 2L Dispenser 8

LGT4LDRSC 4L Dispenser 6

INGREDIENSER 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, 
CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE.

LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder kravene 
i Europa-parlamentet og Rådets forordning (EC) No. 1223/2009 (som 
ændret) om kosmetiske produkter. Indeholder biologisk nedbrydelige 
tensider i henhold til forordning om vaske- og rengøringsmidler 
648/2004 (som ændret).

SIKKERHEDSDATABLADE
Sikkerhedsdatablade kan downloades fra www.debgroup.com/dk/msds 
for information vedrørende sikkerhed, miljø, håndtering, førstehjælp og 
bortskaffelse.

HOLDBARHED
Dette produkt har en holdbarhed på mindst 30 måneder fra 
produktionsdato, når det opbevares uåbnet ved stuetemperatur.  Se 
produktets emballage for holdbarhed efter åbning. 

VELEGNET TIL BRUG VED FØDEVAREHÅNDTERING
Brug af Estesol‰ Lotion PURE, har ingen indflydelse på kvaliteten eller 
sikkerheden af fødevarer, når brugt som anvist.

Produktet er blevet vurderet i henhold til HACCP-principperne. Følgende 
kritiske kontrolpunkter blev identificeret, og kontrolleret som følger: 
 
1. Afsmitning af lugt eller smag til fødevarer – Formuleringen er   
 blevet uafhængigt testet i henhold til ‘Sensorisk Analyse   
 -Metode - Triangle Test BS EN ISO 4120:2007’ og det er   
 dokumenteret, at produktet ikke giver afsmag til mad. 

2. Mulige toksiske effekter af ingredienserne – En uafhængig oral  
 toksikologisk vurdering blev foretaget, og konkluderede, at   
 fødevarer som potentielt kan indeholde spor af produktet, ikke  
 vil forårsage nogen form for toksikologisk effekt.

CERTIFIKATER
EU Ecolabel Certificeret
Estesol‰ Lotion PURE  er blevet tildelt det Europæiske Ecolabel:  
registrerings nummer UK/030/007. 

Produktet opfylder de strenge krav fra EU Ecolabel, som er et frivilligt 
mærke, der fremmer miljømæssig ekspertise. Det officielle EU-mærke 
fremhæver produkter, der har en reduceret miljøpåvirkning, ved at have 
reduceret påvirkning på akvatiske økosystemer, indeholde mere 
miljøvenlige ingredienser og minimere produktionen af affald ved at 
begrænse mængden af emballage.


