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Solopol® Classic
Pasta do usuwania z rąk silnych zabrudzeń bez dodatku rozpuszczalników

OPIS PRODUKTU  
Pasta do mycia rąk bez dodatku rozpuszczalników o delikatnym zapachu, 
zawierająca naturalny środek ścierny Astopon® i specjalny składnik aktywny 
Eucornol® dla większej skuteczności oczyszczania.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczona do stosowania we wszystkich sektorach przemysłu do skutecznego 
usuwania silnych zabrudzeń.

SPOSÓB UŻYCIA
 • Nanieść 1 dawkę bezpośrednio na zabrudzone ręce przed dodaniem wody
 • Wcierać w celu rozpuszczenia brudu
 • Dodać odrobinę wody i kontynuować mycie
 • Spłukać obficie wodą i dokładnie osuszyć dłonie

USUWANIE SILNYCH 

KONSYSTENCJA: PASTA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ZALETY

Wysoce skuteczna formuła bez dodatku 
rozpuszczalników

Specjalna formuła produktu została skomponowana na bazie łagodnych, przyjaznych dla skóry składników, 
zapewniających ten sam poziom oczyszczania, co produkty na bazie rozpuszczalników do usuwania silnych zabrudzeń. 

Posiada przyznawany przez Komisję 
Europejską certyfikat Ecolabel1

Produkt posiada certyfikat, potwierdzający, że ma ograniczony wpływ na środowisko w całym cyklu życia, od momentu 
wydobycia surowców, poprzez jego produkcję, aż po użytkowanie i utylizację.

Zawiera emolienty Chronią skórę przed wysychaniem, pozostawiając uczucie miękkości i gładkości po zastosowaniu.

Zawiera aktywny składnik Eucornol® 
zapobiegający podrażnieniom skóry

Tworzy micele, które zwiększają tolerancję dla skóry poprzez emulgowanie i kapsułkowanie substancji, pomagając 
redukować ich potencjalnie drażniące działanie.

Zawiera naturalny środek ścierny Astopon Astopon® jest produkowany z rafinowanych, sproszkowanych łupin orzecha włoskiego, które są źródłem naturalnym 
i odnawialnym.  Głęboko oczyszcza skórę, nie uszkadzając jej i nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Środek 
ścierny łatwo się spłukuje, zapobiegając zatykaniu 

Receptura bez dodatku mydła z przyjazną dla 
skóry wartością pH

Produkt stworzony z myślą o utrzymaniu naturalnego kwaśnego płaszcza ochronnego skóry; wierzchniej warstwy skóry, 
która wspomaga naturalną równowagę flory bakteryjnej.

Bez dodatku silikonów Odpowiednia do stosowania we wszystkich zakładach produkcyjnych, w których odbywają się procesy nakładania farb 
lub powłok nawierzchniowych.

Można stosować w pracach związanych z 
produkcją gumy

Niezależne testy w Niemieckim Instytucie Technologii Gumy (DIK) wykazały, że produkt nie ma negatywnego wpływu na 
proces wulkanizacji.

Siła mycia
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Niniejsze informacje oraz wszelkie dalsze zalecenia techniczne oparte są o aktualny stan naszej wiedzy i 
doświadczenia. Odpowiedzialność i roszczenia prawne z naszej strony, również dotyczące istniejących praw 
własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych, są wykluczone.  Nie udzielamy 
zwłaszcza żadnej rękojmi, w sposób wyraźny lub dorozumiany, ani też gwarancji właściwości produktu w 
znaczeniu prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian zgodnie z postępem technologicznym 
lub dalszym rozwojem.
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Solopol® Classic 
Pasta do usuwania z rąk silnych zabrudzeń bez dodatku rozpuszczalników

GWARANCJA JAKOŚCI 
Produkty SC Johnson Professional są produkowane w zakładach, które przestrzegają 
wymogów kosmetycznych zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
(GMP).

Wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji poddawane są dokładnym kontrolom 
jakości, zanim zostaną użyte w najwyższej jakości produktach marki SC Johnson 
Professional.

Wszystkie produkty gotowe przed wysyłką do naszych klientów poddawane są 
wzmożonym testom jakości.
.    

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU  
Test hipoalergiczności
Przeprowadzono kliniczne badania dermatologiczne w celu oceny hipoalergiczności 
produktu z udziałem ochotników. W trakcie badań testy produktu wykonywano w 
formie opatrunków zamkniętych (okluzyjnych), które były wielokrotnie powtarzane.   
Zarówno testy, jak i zastosowanie produktu w praktyce, wykazało, że jest to produkt 
hipoalergiczny i bardzo dobrze tolerowany przez skórę.  Specjalistyczne raporty 
dotyczące hipoalergiczności produktu są dostępne po złożeniu odpowiedniego 
wniosku.

Aprobata toksykologiczna
Produkt został poddany niezależnej ocenie pod kątem toksyczności dla ludzi i jego 
stabilności. Produkt został uznany za bezpieczny do zamierzonego użytku, spełniając 
wszystkie istotne wymogi prawne.

TESTY KOMPATYBILNOŚCI
Kompatybilność z procesem produkcji gumy 
Testy przeprowadzone zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 przez Deutsches 
lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) – Niemiecki Instytut Technologii Kauczuku 
– wykazały, że stosowanie Solopol® Classic w procesie produkcji gumy nie wpływa na 
wytrzymałość gumy

SKŁAD 
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA (WALNUT) SHELL POWDER, SODIUM LAURETH 
SULFATE, LAURETH-6, SULFATED CASTOR OIL, SODIUM CHLORIDE, OLEIC ACID, 
GLYCERYL OLEATE CITRATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, TITANIUM  DIOXIDE,  
XANTHAN GUM, ALOE  BARBADENSIS LEAF EXTRACT, CELLULOSE GUM, PARFUM 
(FRAGRANCE).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU W I E L K O Ś Ć 
OPAKOWANIA ILOŚĆ W 

SOL30ML Tubka 30 ml 30

SOL250ML Tubka 250 ml 12

SOL2LT Wkład do dozownika 2 l 4

HVY2LDPOL Dozownik 2 l 1

SOL4LTR Wkład do dozownika 4 l 4

HVY4LDREN Dozownik 4 l 1

REGULACJE PRAWNE
Produkt ten jest produktem kosmetycznym zgodnie z rozporządzeniem WE nr 
1223/2009 (z późniejszymi zmianami) dotyczącym produktów kosmetycznych i 
spełnia jego wymogi. Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004 (z późniejszymi zmianami).

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, sposobu obchodzenia 
się z produktem, pierwszej pomocy i utylizacji są dostępne w naszej karcie 
charakterystyki, którą można pobrać ze strony www.debgroup.com/msds.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 
Okres przydatności do użycia tego produktu wynosi co najmniej 30 miesięcy od 
daty produkcji, jeżeli jest on przechowywany nieotwarty w temperaturze pokojowej. 
Okres przydatności do użycia po otwarciu opakowania: patrz informacja na 
opakowaniu.

CERTYFIKATY  
Europejski certyfikat ekologiczny EU Ecolabel
Solopol® Classic został wyróżniony europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel: 
numer DE/030/047.

Ten produkt spełnia rygorystyczne wymagania europejskiego oznakowania 
ekologicznego Ecolabel, czyli certyfikatu potwierdzającego, że produkt jest 
przyjazny dla środowiska.

Oficjalny znak UE promuje produkty zaprojektowane z myślą o tym, aby wywierały 
mniejszy wpływ na środowisko naturalne poprzez mniejsze oddziaływanie na 
ekosystemy wodne, zawierały składniki bardziej przyjazne dla środowiska i 
minimalizowały produkcję odpadów poprzez zmniejszenie ilości opakowań.


