TVÄTTA/RENGÖRA

Produktinformation

Kresto® Kolor ULTRA

Speciell handrengöring för att avlägsna envisa färgämnen.

BESKRIVNING
Kresto® Kolor ULTRA är ett speciellt
handrengöringsmedel utan lösningsmedel och
konserveringsmedel. Utvecklat för att avlägsna smuts
orsakade av färgämnen.
APPLICERINGSOMRÅDE
Avlägsnar färgämnen som kan reduceras inom det
alkaliska området, som toner, anilinfärger, tryck- och
kopieringsfärg, frukt- och grönsaksfärgämnen.

Cleanse Rating
1 2 3 4 5

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
• Blöt inte de nedsmutsade händerna.
• Gnugga in Kresto® Kolor ULTRA grundligt.
• Tillsätt litet vatten och tvätta tills det mesta av
färgresterna är borta.
• Skölj noga.
• Torka försiktigt.
Upprepa proceduren vid behov, efter det att händerna
torkats.
Den lätta svavellukten hos Kresto® Kolor ULTRA
kommer från reduktionsmedlet.

PRODUKTBESKRIVNING
Beige, parfymerad pastaliknande substans.

Fakta

Fördelar

Innehåller reduktionsmedel

• reducerbara färger konverteras till sin färglösa form och kan sedan tvättas
bort från huden

Innehåller det naturliga skrubbämnet
Astopon® (raffinerat pulver av valnötsskal)

• partikelstorlek som är skonsam mot huden
• är biologiskt nedbrytbar, och utgör inget problem för avloppsvattenhantering   
eller avloppsslam
• är en förnybar råvara och därför miljövänlig
• lätt att skölja av, förebygger stopp i rör och ledningar

Dermatologiskt testad

• minimerar risken för hudirritationer

Koncentrerad produkt utan vatten

• effektiv och ekonomisk rengöring där bara små mängder rengöringsmedel
behövs

Fri från konserveringsmedel

• kan användas även vid individuell känslighet mot konserveringsmedel

Innehåller biologiskt nedbrytbara, ytaktiva ämnen

• ingen inverkan på avloppsvattnet eller miljön
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INGREDIENSER
PEG-8, LAURETH-10, SODIUM HYDROSULFITE, PEG-2
RAPESEEDAMINE, JUGLANS REGIA SHELL POWDER
(ASTOPON)®, SILICA, PROPYLENE GLYCOL, TETRASODIUM
EDTA, HYDROXYETHYL ETHYLCELLULOSE, TITANIUM DIOXIDE,
SODIUM PHOSPHATE, PARFUM.
* Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).

TESTER AV HUDKOMPATIBILITET

Kresto® Kolor ULTRA hudkompatibilitet har testats
noga på frivilliga i laboratoriemiljö och under
medicinsk ledning. I dessa tester, liksom vid praktisk
användning, har Kresto® Kolor ULTRA visat sig ha
acceptabla egenskaper vad gäller hudkompatibilitet.
Expertrapporter avseende medicinskt certifierad
hudkompatibilitet av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew,
MD i Dermatologi, Allergologi, Miljömedicin och finns
tillgängliga på begäran.

LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
EKOLOGISKA DATA
De ytaktiva ämnen som används följer kriterier för
biologisk nedbrytbarhet (EU:s Regulation 648/2004 on
detergents).

KVALITETSKONTROLL
Denna produkt uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.).
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET
Kresto® Kolor ULTRA har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum.
FÖRSTA HJÄLPEN
Vid ögonkontakt med produkten, skölj med vatten
(ögondusch, ögonsköljningsflaska). Konsultera läkare om
en brännande känsla kvarstår
YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter finns att få på begäran.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per
kartong

KKU250ML

250 ml tub

12

KKU2LT

2 L patron

4

ULT2LDPSC

Deb Stoko Cleanse Ultra Dispenser 2L

8
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The world‘s leading away from home skin care company

