TVÄTTA | RENGÖRA

ORIGINAL FOAM
Lätt parfymerad skumtvål utan färg
PRODUKTBESKRIVNING
Biologiskt nedbrytbar skumtvål med fuktgivare och lätt parfymerad
med en ny signature doft av Smooth Silk. Rengör händerna och tvättar
bort över 99% av smuts och bakterier.
ANVÄNDNING
Toaletter inom kontor, utbildningsinstitutioner, förskolor, offentliga
miljöer, hälso- och äldrevården.
BRUKSANVISNING
•• Applicera en dos på våta händer
•• Fördela skummet över händerna och skölj med rent vatten
•• Torka händerna noggrant
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FORMAT: SKUM

FAKTA

FÖRDELAR

Behagligt doftande skum

‘Smooth Silk’ doft är designad för användning i ett brett utbud av tvättrum.

Färgfri

Perfekt för personer som är känsliga för färg och som föredrar produkter som inte har tillsatt detta.

Mild konserveringsmedel

Speciellt framtagen med en av de mildaste konserveringsmedel för att minska risken för
hudirritation från att använda denna produkt.

Innehåller Glycerin

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

Formulerad med ett lågt pHvärde (4,0 - 5,0)

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

Tar bort mer än 99% av smuts och
bakterier

Endast ett enda tryck krävs för att få en effektiv handtvätt när den används korrekt.

Lätt biologiskt nedbrytbart

Formeln och var och en av dess kolhaltiga ingredienser kommer att sönderdelas till enkla,
icke-toxiska substanser på 28 dagar eller mindre i enlighet med OECD 301F-standarden.

Tilldelad ECARF kvalitetsstämpel
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Denna produkt uppfyller European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier för
att tolereras väl av känslig hud. www.ecolabel.eu

Silkesmjukt skum med hög kvalitet

Ger en mycket behaglig handtvättupplevelse; bidrar till att förstärka god praxis för handtvätt.

Snabb och enkel att använda

Dispenseras direkt som skum på händerna, vilket minskar den tid som krävs för att skapa skum.
Skölj av snabbt och enkelt, lämnar inga tvålrester på huden eller diskbänken.

Mycket ekonomiskt

Endast en dos krävs för effektiv handtvätt, vilket motsvarar mer än 30% fler handtvättar och
använder 36% mindre produkt, jämfört med vanlig krämtvål.

Sparar vatten

Skumtvål kan spara upp till 45% på vattenförbrukningen jämfört med krämtvål.
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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).

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 har en mycket bra förenlighet med huden.

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande hänvisar
vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från www. debgroup.
com/se/msds.

Toxikologisk godkännande
Produkten har oberoende bedömts för human toxicitet och
produktstabilitet. Det är deklarerat säkert för den avsedda användningen;
användas på händerna på vuxna och barn i alla åldrar.

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.

EFFEKTIVITETSTESTER
Vattenbesparande
Oberoende tester visar att handtvätt med skumtvål istället för krämtvål
kan minska den genomsnittliga vattenförbrukningen med upp til 45%
(Rapport: How a simple change in the washroom can significantly reduce
water consumption and associated costs. Durrant and McKay, 2011).

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 Debs SC Johnson
Professional’s högkvalitativa produkter.
Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan de
skickas ut till våra kunder.
CERTIFIERINGAR
EU Ecolabel certifiering
Original FOAM har tilldelats det europeiska miljömärket: registreringsnummer UK/030/007.

Smutsborttagning
Händerna på friska frivilliga försköljdes, behandlades med en konstgjord
smuts och tvättades med en dosering på 1 tryck (0,7 ml) Original FOAM.
Den resterande smuts- och rengöringseffektiviteten bestämdes efter
varje tvättprocedur och i detta test avlägsnades 99,4% synligt smuts.
Avlägsnande av bakterier
0,7 ml Original FOAM testades med EN1499: 2013-metoden på E. coli
k12 under 30 sekunders tvätttid. Resultaten visar att Original FOAM
uppnådde en minskning på 2,34 log10 reduktion

Produkten uppfyller de strikta kraven i EU: s miljömärke, vilket är ett
frivilligt märke som främjar miljökvalitet. Det officiella EU-märket 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.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

INGREDIENSER
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7
GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE),
CITRIC ACID.

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

ARTIKELNUMMER STORLEK

ANTAL PER. KART.

ORG250ML

250ml Pumpflaska

6

ORG1L

1L Patron

6

TPW1LDS

1L QUICK-VIEW™
Transparent - White Dispenser

15

TPB1LDS

1L QUICK-VIEW™
Transparent - Black Dispenser

15

4163

1L Dispenser, White

15

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.
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