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PRODUKTBESKRIVNING 
Parfym- och färgämnesfri krämtvål för att avlägsna allmän industriell 
och livsmedelsrelaterad smuts.

ANVÄNDNING
För användning inom allmän industri och livsmedelsindustri/- hantering 
som föredrar oparfymerade produkter.

BRUKSANVISNING
 • Applicera en dos på våta händer
 • Fördela produkten över händerna och skölj med rent vatten
 • Torka händerna noggrant

TVÄTTA | RENGÖRA LIGHT

FORMAT: LOTION

FAKTA FÖRDELAR

Oparfymerad och färgfri Ingen parfym eller färgämnen tillsatta. Perfekt för personer som är känsliga för parfymer och färg och 
som föredrar produkter som inte har tillsatt detta.

Överför inte smak till mat och bedöms 
i förhållande till HACCP riktlinjer

Vid användning i produktions- och matlagningsområden påverkar produkten inte livsmedlets kvalitet 
och utgör ingen risk för konsumentens hälsa när den används enligt anvisningarna.

EU-Ecolabel certifierat Produkten är värderad att ha en minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av 
råvaror till produktion, användning och bortskaffande.

Mild blandning av ytrengörande ämnen Lämplig för frekvent användning för att avlägsna allmänt smuts på arbetsplatsen

Innehåller Glycerin En fuktgivare som hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk 
känsla

Tvålfri formulering med hudvänligt 
pH-värde

Formulerad för att bibehålla hudens syramantel; ett skikt på ytan av huden som verkar för att stödja den 
naturliga bakteriebalansen.

Skin Hypoallergenic Vetenskapligt framtagen av beståndsdelar med låg allergen potential och oberoende utvärderat av 
toxikolog som “Skin Hypoallergenic”.

Silikonfri Lämplig för användning i alla produktionsområden där färg- och ytbeläggningsprocesser genomförs.

Rengöringseffekt

1      2      3      4      5

Estesol‰ Lotion PURE 
Handrengöring Light

SK
IN

HYPOALLERGENIC



Estesol® Lotion PURE | April 2019    2/2

SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
E: 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.

® = är ett registrerat varumärke som tillhör SC Johnson Professional Ltd. eller något av dess dotterbolag

© SC Johnson Professional Ltd.

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.debgroup.com/
se/msds.    

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.

LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELSHANTERING
Användningen av Estesol® Lotion PURE enligt användningsinstruktioner 
påverkar inte livsmedlets kvalitet och säkerhet. Produkten har bedömts 
med hjälp av HACCPriskanalysmetoden.

De följande kritiska kontrollpunkterna identifierades och kontrollerades 
som följer:
 
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.

CERTIFIERINGAR
EU Ecolabel certifiering
Estesol® Lotion PURE har tilldelats det europeiska miljömärket: 
registreringsnummer UK / 030/007 Ref. 1226. Produkten uppfyller de 
strikta kraven i EU: s miljömärke, vilket är ett frivilligt märke som främjar 
miljökvalitet. Det officiella EUmärket 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.

Estesol‰ Lotion PURE 
Handrengöring Light

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.  

SÄKERHETSBEDÖMNING 
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test, såväl som 
praktisk användning, har visat att produkten har en mycket bra 
förenlighet med huden. Testrapporter för hudkompatibilitet kan lämnas 
på förfrågan.

Toxikologisk godkännande
Produkten har oberoende bedömts för human toxicitet och 
produktstabilitet. Det är deklarerat säkert för den avsedda användningen 
och uppfyller alla relevanta lagstiftningskrav. Lämplig för barn under 3 år.

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 “Skin 
Hypoallergenic” (Delphic Solutions Ltd., UK.) Allergiker bör alltid 
kontrollera ingrediensförteckningen innan produkten används.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK ANTAL PER KARTONG

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


