
MAKE HANDS MATTER IN THE WORKPLACE



Verwijderen moeiteloos 
diverse industriële vervuilingen 
en verzorgen de huid.

aan u de keuze!

uniek

De beproefde huidreiniger voor 
de werkplek: nu nog krachtiger 
en als schuim. Ongeparfumeerd.

9van de10
werknemers geeft aan dat de handen 
schoon aanvoelen na het wassen  
met Estesol® FX™ PURE.1

werknemers geeft aan dat de huid 
verzorgd aanvoelt na het wassen van  
de handen met Estesol® FX™ PURE.1

zo effectief dan conventionele  
vloeibare reinigingsmiddelen2x

Voor MIDDELZWARE VERVUILING, bijv. bij de opslag, logistiek, 
consumentenindustrie, lichte industrie en voedselverwerking.

87%
van de werknemers geeft de voorkeur 
aan Solopol® GFX™  in vergelijking met 
het eerder gebruikte product2

meer handwasbeurten met Solopol® 
GFX™ in vergelijking met conventionele 
handreinigers

43%

van de werknemers geeft aan dat 
Solopol® GFX™ hun handen snel of  
heel snel reinigt2

80%

krachtig
ZONDER SCRUBMIDDEL  

REINIGINGSGRAAD 3

krachtiger
MET SCRUBMIDDEL 
REINIGINGSGRAAD 4

‘s Werelds enige schuimhandreiniger 
met scrubmiddel voor zware industriële 
vervuilingen. Licht geparfumeerd.

Voor zware en HARDNEKKIGE INDUSTRIËLE VERVUILINGEN.

3van de4

onderscheidingen

BETER VOOR HET MILIEU
De EU kent het EU Ecolabel toe aan producten die een geringere impact op het 
milieu hebben dan vergelijkbare producten.

ALLERGIEVRIENDELIJKE PRODUCTEN
ECARF Foundation kent het ECARF-kwaliteitskeurmerk toe aan producten die ideaal 
zijn voor mensen met een allergie en die geschikt zijn voor een gevoelige huid en een 
huid die gevoelig is voor eczeem.

VOEDSELVEILIGE FORMULES
Solopol® GFX™ is gecertificeerd door HACCP International en geldt daarmee als 
voedselveilig. Estesol® FX™ PURE is beoordeeld volgens HACCP-richtlijnen en is ook 
geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

nieuw



Kies de power foam die het best bij u en uw werkplek past:

De POWER FOAM handreinigers zijn 
verkrijgbaar in ultrasoon gesealde, 
hygiënische patronen voor onze robuuste 
en gebruiksvriendelijke muurdispensers.

Slechts ÉÉN DOSIS Power Foam volstaat 
voor effectief handen wassen.

UK LIT1303/0119

1 Gebaseerd op branchespecifiek onderzoek en consumentenonderzoek in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.   |  2 Gebaseerd op tests onder reële arbeidsomstandigheden.

TOT WEL

1.333
WASBEURTEN PER 

PATROON*

 

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld

Tel. NL +31 13 456 19 15 

Tel. BE +32 2 461 05 75

info.proBNL@scj.com

www.scjp.com

* gebaseerd op een patroon van 2 liter (Estesol® FX™ PURE) / 3,25 liter (Solopol® GFX™)

WERKPLEK

Bouwnijverheid, bouwmaterialen, mijnbouw  •

Metaalindustrie, engineering,  
zware industrie, scheepvaart  •

Chemische industrie, elektrotechnische  
industrie, onderhoud, algemene industrie • •

Opslag, logistiek •  

Fabricage en montage, lichte industrie •

Farmacie •  

Voedselproductie, voedselverwerking • •

Drukkerijen en verpakkingsindustrie •  

VERPAKKINGSINFORMATIE

Formaat Patroon 1 l Patroon 2 l Patroon 3,25 l

Toepassingen / patroon 667 1.333 1.160

Code EPU1L EPU2LT GPF3LEURO

Aantal / karton 6 stuk 4 stuk 4 stuk

Dispenser LGT1LDSMD WRM2LDPMD GF3LDBLNL

TOT WEL

1.160
WASBEURTEN PER 

PATROON*

Bij SC Johnson Professional™ bieden wij deskundige huidverzorging, schoonmaak- & hygiëneoplossingen 
voor gebruikers in de gezondheidszorg, industriële en institutionele markten.

Ons productassortiment omvat de Deb range met specialistische Skin-Care-producten voor de 
beroepsbehoeften evenals de bekende merken van SC Johnson die zijn uitgebreid voor professioneel 
gebruik en met de innovatieve specialistische professionele producten voor reiniging & hygiëne.

S
C

JP
-0

4
50

_0
31

9
_1

. A
ufl

.


