TVÄTTA/RENGÖRA
Produktinformation

Kresto® Classic

Särskild handrengöring med lösningsmedel och skrubbämne
för extra besvärlig hudrengöring.

BESKRIVELSE
Kresto® Classic är ett svagt surt handrengöringsmedel
som innehåller ett lösningsmedel och ett skrubbämne och
som har mycket kraftfulla rengöringsegenskaper. Det
speciella lösningsmedlet som används är fritt från toxiskt
tvivelaktiga ingredienser, som halogenerade eller
aromatiska kolväten. Kresto® Classic rengör djupt ner i
porerna utan att utsätta huden för onödiga påfrestningar.
ANVENDELSESOMRÅDE
För extra svår nedsmutsning, exempelvis från avfall,
mineral- och smörjoljor, grafit, metalldamm och kimrök,
som endast kan avlägsnas med ett handrengöringsmedel
som innehåller lösningsmedel.

Cleanse Rating
1 2 3 4 5

PRODUKTBESKRIVELSE
Beige, trögflytande suspension som innehåller
skrubbämnet Astopon® (raffinerat pulver av valnötsskal)
och särskilt lösningsmedel.
BRUGSANVISNING
• Blöt inte de nedsmutsade händerna.
• Gnugga in Kresto® Classic grundligt.
• Lossa smutsen med bara litet vatten. Skölj noga bort
smuts och Kresto® Classic.
• Torka försiktigt.

Fakta

Fördelar

Innehåller Eucornol® som skyddar huden

• Minskar hudirritationer

Innehåller naturligt skrubbämne Astopon®

• Partikelstorlek som är varsam mot huden
• Är biologiskt nedbrytbart och utgör inget problem för avloppsvattenhantering
eller avloppsslam
• Är en förnybar råvara och därför miljövänligt
• Lätt att skölja av, förebygger blockering av rör och ledningar

Innehåller inte tvål

• Bidrar till att minska svullnad i huden

Dermatologiskt testad

• Minimerar risken för inkompatibilitet med huden

Hudneutralt pH-värde (svagt surt)

• Bidrar till att upprätthålla det naturliga, syraskyddande lagret, vars funktion
bland annat är att skydda huden från bakterie- och svampinfektioner

Innehåller biologiskt nedbrytbara, ytaktiva
ämnen

• Förorenar inte miljön

Silikonfri

• Kan användas i en hel rad produktionsprocesser
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INGREDIENSER
AQUA, C 16-20 ISOALKANE, JUGLANS REGIA SHELL
POWDER (ASTOPON®), SODIUM LAURETH SULFATE,
SULFATED CASTOR OIL (EUCORNOL®), SODIUM
CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
QUATERNIUM-18 BENTONITE, TITANIUM DIOXIDE, PEG-4
RAPESEEDAMIDE, POTASSIUM SORBATE, CELLULOSE
GUM, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PARFUM.
Ingredienslisten er i overensstemmelse med den internationale nomenklatur for kosmetiske
bestanddele (INCI).

TESTER AV HUDKOMPATIBILITET

Kresto® Classic hudkompatibilitet har testats noga på
frivilliga i laboratoriemiljö och under medicinsk ledning. I
dessa tester, liksom vid praktisk användning, har
Kresto® Classic 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.
EKOLOGISKA DATA
De ytaktiva ämnen som används följer kriterier för biologisk
nedbrytbarhet (EU:s Regulation 648/2004 on detergents).
LAGSTIFTNING
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.

KVALITETSKONTROLL
Denna produkt uppfyller de standarder för bakteriell renhet
som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt definition
av Eur.).
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET
Kresto® Classic 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

KCL250ML

250 ml tub

12

KCL2LT

2 L patron

4

KCL4LTR

4 L patron

4

HVY2LDPSC

2 L dispenser

8

HVY4LDPSC

4 L dispenser

6

SÄKERHETSDATABLAD
Finns på www.debgroup.com/se/msds

Deb Sverige AB
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
Telefon +46 (0)31 16 50 50
Telefax +46 31 40 60 53
debse@deb.se / www.debgroup.com

Deb Stoko® er et registreret varemærke tilhørende Deb Group Ltd.

‚
The world s leading away from home skin care company

