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AKTYWNA PASTA W PIANIE do usuwania z rąk silnych 
zabrudzeń zabrudzeń

OPIS PRODUKTU  
Jedyna na świecie AKTYWNA PASTA W PIANIE  do usuwania silnych zabrudzeń. 
Delikatnie perfumowana formuła bez dodatku rozpuszczalników z łagodnymi dla 
skóry, naturalnymi środkami ściernymi z mąki kukurydzianej i pestek oliwek.  
Błyskawiczne, skuteczne i dogłębne czyszczenie w połączeniu z doskonałymi 
wrażeniami w trakcie i po zastosowaniu produktu gwarantuje satysfakcję 
użytkowników.

ZASTOSOWANIE
Do stosowania w środowisku przemysłowym w celu skutecznego usuwania silnych 
zabrudzeń, takich jak olej, tłuszcz, sadza, smary oraz ogólne zanieczyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA
 •  Nanieść 1 dawkę produktu bezpośrednio na zabrudzone dłonie przed 

dodaniem wody
 • Wcierać w celu rozpuszczenia brudu
 • Dodać odrobinę wody i kontynuować mycie
 • Spłukać obficie wodą i dokładnie osuszyć dłonie

USUWANIE SILNYCH 

KONSYSTENCJA: PIANKA

Siła mycia
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU BENEFITS

Wysoce skuteczna formuła bez dodatku 
rozpuszczalników

Specjalna formuła produktu została skomponowana na bazie łagodnych, przyjaznych dla skóry składników, zapewniających ten sam 
poziom czyszczenia, co produkty na bazie rozpuszczalników. Skutecznie usuwa silne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smarów i sadzy.

Opatentowana technologia pianki Produkt dozowany w formie przyjemnej pianki, gwarantując szybsze oczyszczanie w porównaniu z produktami tradycyjnymi. 
Podczas stosowania unikalna pianka eliminuje odpady, ponieważ nie spływa z dłoni w przeciwieństwie do tradycyjnych 
środków do mycia rąk. Szybko i łatwo się spłukuje, nie pozostawiając na dłoniach ani w umywalce żadnych pozostałości.

Szybsze oczyszczanie Szybsze oczyszczanie W testach na użytkownikach końcowych aż 80% pracowników opisało pastę Solopol® GFX™ jako środek 
czyszczący dłonie szybko lub bardzo szybko; testy przeprowadzono na osobach, z których 55% opisało dotychczas stosowane 
preparaty jako działające szybko lub bardzo szybko.

Preferowana przez użytkowników W rzeczywistych testach aż 87% pracowników preferowało pastę Solopol®  GFX™ w porównaniu do tradycyjnych środków do mycia 
rąk dostępnych na rynku.

Posiada przyznawany przez Komisję 
Europejską certyfikat Ecolabel

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

Bardzo wydajna Jedno naciśnięcie dozownika zapewnia optymalną ilość pianki wymaganą do skutecznego umycia dłoni, zapewniając do 43% więcej 
myć dłoni w porównaniu z tradycyjną pastą

Zawiera naturalne środki ścierne z mąki 
kukurydzianej i pestek oliwek

Naturalne, łagodne i biodegradowalne środki ścierne uzyskane z mąki kukurydzianej i pestek oliwek zawieszone w pianie 
zapewniają głębokie oczyszczanie bez uszkadzania skóry i niekorzystnego wpływu na środowisko. Środki ścierne łatwo się 
spłukują, zapobiegając zatykaniu odpływów i rur.

Delikatna formuła Badania kliniczne wykazały, że produkt nie powoduje podrażnień i jest łagodny dla skóry.
Nieagresywna formuła pozostawia ręce czyste, świeże, gładkie i odżywione.
Testy kliniczne wykazują, że systematyczne, codzienne stosowanie produktu korzystnie wpływa na funkcję bariery ochronnej skóry. W 
badaniach przeprowadzonych na konsumentach końcowych GFX jako bardziej miękkie i przyjemne w dotyku w porównaniu ze zwykłą pastą

Dopuszczona do kontaktu z żywnością Produkt został poddany niezależnym testom, które wykazały, że nie zanieczyszcza żywności i nie jest szkodliwa pod względem 
toksyczności. Produkt i dozownik posiadają certyfikat HACCP International.

Wyróżniona znakiem jakości ECARF Produkt przeznaczony dla alergików i odpowiedni do skóry wrażliwej i skłonnej do wyprysków.

Zawiera substancje nawilżające Zapobiega wysuszaniu skóry, pozostawiając uczucie gładkości i delikatności.

Receptura bez dodatku mydła z przyjaznym 
dla skóry pH

Produkt przeznaczony do częstego stosowania, łagodny dla skóry, pomaga w utrzymaniu naturalnego kwaśnego płaszcza 
ochronnego skóry.

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

Higieniczny kształt wkładu Szczelny wkład zapobiega ryzyku zanieczyszczenia produktu; w przeciwieństwie do tradycyjnych zbiorników. 
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GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU
Test hipoalergiczności
Przeprowadzono kliniczne badania dermatologiczne w celu oceny hipoalergiczności 
produktu z udziałem ochotników. W trakcie badań testy produkt wykonywano w formie 
opatrunków częściowo okluzyjnych,
(48-godzinny model aplikacji). Zarówno testy, jak i zastosowanie w praktyce, wykazało, 
że jest to produkt  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.

TESTY SKUTECZNOŚCI
Test skuteczności czyszczenia
Wstępnie umyte ręce 18 zdrowych ochotników pobrudzono syntetycznym środkiem 
zanieczyszczającym i umyto przy użyciu 1 dawki (2,8 ml) Solopol® GFX™ i 2 dawek 
(7 ml) wiodącego produktu konkurencyjnego. Po każdym myciu określano odpowiednio 
stopień pozostałych zabrudzeń i skuteczność czyszczenia.  Badania wykazały, że 
skuteczność czyszczenia 1 dawki Solopol® GFX™ jest znacznie lepsza niż 2 dawek 
wiodącego produktu konkurencyjnego.

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.

ODPOWIEDNIA DO STOSOWANIA W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI 
Stosowanie Solopol® GFX™ zgodnie z instrukcją użytkowania nie wpływa na jakość i 
bezpieczeństwo artykułów spożywczych.

Produkt został oceniony z zastosowaniem metodologii analizy zagrożeń HACCP. 
Zidentyfikowano następujące krytyczne punkty kontroli, które są kontrolowane w 
następujący sposób -

Wpływ na zapach i smak produktów spożywczych – Formuła została poddana 
niezależnym testom zgodnie z normą “Analiza sensoryczna – Metodologia – Metoda 
trójkątowa BS EN ISO 4120:2007” i wykazano, że nie zanieczyszcza żywności.

Możliwe działanie toksyczne składników – Przeprowadzono niezależną ocenę 
toksyczności drogą doustną i stwierdzono, że mało prawdopodobne jest, aby artykuły 
spożywcze zawierające śladowe ilości produktu, miały działanie toksyczne.
 
CERTYFIKATY
Europejski certyfikat ekologiczny EU Ecolabel
Solopol® GFX™ został wyróżniony europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel: numer 
UK/030/007.

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.

Znak jakości ECARF
Europejska Fundacja Badań nad Alergiami (ECARF) przyznała produktowi znak jakości 
ECARF dla produktów przyjaznych dla alergików. Ten znak jakości mogą otrzymać 
kosmetyki po spełnieniu następujących kryteriów:

1. Ilościowa ocena ryzyka związanego ze składnikami produktu w odniesieniu 
do ich potencjalnego działania uczulającego, z uwzględnieniem 
charakterystycznych warunków ich stosowania i ilości.

2. Medycznie nadzorowane badania kliniczne z udziałem ochotników z 
atopowym zapaleniem skóry.

3. Zatwierdzony system zarządzania kontrolą jakości.

Certyfikat HACCP
Produkt ten i dozownik Solopol®  GFX™ do jego aplikacji, posiadają 
certyfikat HACCP International jako bezpieczne dla żywności i 
odpowiednie do stosowania w zakładach spożywczych, które stosują 
Program Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Programme) oparty 
na systemie HACCP.

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.

Solopol® GFX™ 
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Test na ścieranie skóry 
Ocena działania ścierającego Solopol® GFX™ metodą wielokrotnego, powtarzanego 
mycia przedramienia przez 4 dni, nie wykazała widocznego rumienia (zaczerwienienia 
skóry na skutek ścierania). Po przeprowadzonym teście skóra była zdrowa, w dobrym 
stanie
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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.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany
M: 48 508 497 303
pszmigi@scj.com
www.scjp.com

SKŁAD 
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED 
POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/
CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL 
OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, 
POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).  

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

KOD PRODUKTU WIELKOŚĆ OPAKOWANIA ILOŚĆ W 

GPF3LEURO Wkład 3,25 l 4

GF3LDBLPOL Dozownik 3,25 1

Test preferencji użytkowników
Solopol® GFX™ został poddany kompleksowym testom preferencji na użytkownikach 
końcowych. W teście wzięli udział przedstawiciele zawodów z następujących branż: 
naprawa samochodów i karoserii, konserwacja, sektor motoryzacyjny, transport, 
produkcja narzędzi, wyrobów metalowych, wyrobów z wełny mineralnej oraz 
komponentów samochodowych. Użytkownicy potwierdzili wyjątkową skuteczność i 
siłę czyszczenia, przyjemne działanie na skórę i szybkość działania produktu Solopol® 
GFX™ w porównaniu do powszechnie stosowanych wcześniej środków do mycia rąk 
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System Solopol® GFX™ jest chroniony następującymi patentami: AU -
2005
239772, 2011253813, 2013203109; BR  -  1220160100880; CA  -
2,566,153, 2,759,777; CN - ZL2005802225.6, ZL201110319250.0, Eurazja
- 009671; Europa - 1750662; HK - 1100069, 1166939; DE - 60 2005 052
170.4; JP - 5474298, 5717666; NZ - 551546, 586011; MX - 269978, 308521; SG 
- 11201500828Y; US - 8,002,151, 8,281,958PRODUKT ZGŁOSZONY DO DALSZYCH 


