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Krachtige schuimhandreiniger met scrubmiddel 
voor zware vervuilingen

BESCHRIJVING  
‚s Werelds enige industriële krachtige SCHUIMENDE handreiniger met 
scrubmiddel. Licht geparfumeerde formulering zonder oplosmiddel 
met niet-schurende natuurlijke scrubmiddelen van maismeel en 
olijfpitten. De snelle en krachtige diepreinigende werking, gecombineerd 
met een aangenaam huidgevoel tijdens en na gebruik, zorgt voor zeer 
tevreden gebruikers.

WAAR TE GEBRUIKEN
Voor gebruik in industriële omgevingen voor het effectief verwijderen 
van zeer sterke soorten vervuiling, zoals olie, vet, roet, smeermiddelen 
en vervuiling in het algemeen.

GEBRUIKSAANWIJZING
 • Breng 1 dosis direct op de vieze handen aan alvorens water  

 toe te voegen 
 • Wrijf uw handen om het vuil los te maken 
 • Voeg wat water toe en blijf wrijven 
 • Spoel de handen af met veel water en droog ze goed af 

HUIDREINIGING | ZWAAR

VORM: SCHUIM

Reinigingsgraad
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KENMERKEN VOORDELEN

Zeer effectieve formule zonder 
oplosmiddel

Speciaal geformuleerd met milde, huidvriendelijke ingrediënten om dezelfde mate van reiniging te bieden als producten 
op basis van oplosmiddel. Verwijdert op effectieve wijze olie, vet, roet en smeermiddelen die zich in de huid hebben 
“vastgebeten”.

Gepatenteerde Foam Technology   Een aangename, direct schuimende schuimzeep die sneller reinigt dan traditionele producten. Voorkomt 
verspilling omdat het product niet van de handen valt, zoals bij traditionele producten het geval is.
Spoelt gemakkelijk af, zonder zeepresten op de handen of in de wastafel achter te laten.

Reinigt sneller In tests met eindgebruikers gaf 80 % van de werknemers aan dat Solopol® GFX™ hun handen snel of zeer snel 
reinigt, vergeleken met slechts 55 % van de mensen die aangaven dat hun huidige reinigers snel of zeer snel 
werken.

De keuze van gebruikers In tests met eindgebruikers gaf 87 % van de werknemers de voorkeur aan Solopol® GFX™ vergeleken met hun 
huidige traditionele reinigende handlotions.

Met EU Ecolabel Het product heeft een certificering die bevestigt dat het tijdens zijn levenscyclus, vanaf het winnen van de 
grondstoffen en de productie tot aan gebruik en verwijdering, het milieu minder belast.   

Zeer zuinig Doseert met één keer drukken de optimale hoeveelheid die nodig is om de handen effectief te reinigen. Dat levert 43 
% meer handwasbeurten op vergeleken met traditionele handreinigers. Vermindert het aantal vervangen patronen en 
vereist minder opbergruimte.

Bevat natuurlijke scrubmiddelen van 
maismeel en olijfpitten

Natuurlijke, niet-schurende en biologisch afbreekbare scrubmiddelen van maismeel en olijfpitten zijn op unieke 
wijze in de schuimzeep verwerkt, voor een diepreinigende werking zonder aantasting van de huid of schade aan 
het milieu. De scrubmiddelen spoelen gemakkelijk weg, wat verstopte afvoerbuizen en leidingen voorkomt.

Milde formulering Klinisch bewezen zachter te zijn voor de huid, zonder irritatie.
Niet-aggressive formule geeft de handen een schoon, fris, zacht en verzorgd gevoel.
Klinische tests tonen aan dat de huidbeschermingsfunctie bij herhaald, dagelijks gebruik gezond blijft.
In tests met eindgebruikers beschreef 78 % van de werknemers hun handen als glad en verzorgd na gebruik van 
Solopol® GFX™.

Heeft geen negatieve invloed op de 
kwaliteit van levensmiddelen en 
conform HACCP   

Bij correct gebruik van het product in voedselverwerkende omgevingen en bereidingszones heeft het geen 
negatieve invloed op de kwaliteit van voedingsmiddelen en bestaat er geen risico voor de gezondheid van de 
consumenten.   

Bekroond met het kwaliteitskeurmerk 
ECARF   

Ideaal voor mensen die lijden aan allergieën en geschikt voor een gevoelige en een naar eczeem neigende huid.   

Vochtinbrengende werking Helpt een droge huid te voorkomen, zorgt ervoor dat de handen zacht en strak aanvoelen.

Formulering zonder zeep met 
huidvriendelijke pH

Geformuleerd voor frequent gebruik, is zacht voor de huid en helpt de natuurlijke zuurgraad van de huid te
behouden.

Zonder siliconen Geschikt voor gebruik in productiefaciliteiten waar verf- en oppervlaktecoatingsprocessen plaatsvinden.   

Geschikt voor gebruik bij 
productieprocessen met rubber

Onafhankelijk getest door het Duitse instituut voor rubbertechnologie (DIK) en bewezen geen nadelig effect
te hebben op het vulkanisatieproces.

Hygiënische patronen De luchtdichte patronen zijn hygiënisch afgesloten om het risico op vervuild product te voorkomen, in 
tegenstelling tot bulksystemen of systemen met houders.
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KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die 
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen. 

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige 
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van 
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional. 

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar 
onze klanten worden verstuurd.  

PRODUCTVEILIGHEID
Huidverdraagzaamheidstest
Klinische dermatologische testen om de huidverdraagzaamheid van het 
product te beoordelen zijn uitgevoerd met behulp van vrijwillige 
proefpersonen volgens semi-occlusieve aanbrengingsmodellen gedurende 
48 aaneengesloten uren. Deze testen, evenals het gebruik in de praktijk, 
hebben aangetoond dat het product zeer goed verdragen wordt door 
de huid. Huidverdraagzaamheidsrapporten van deskundigen zijn 
beschikbaar op aanvraag.  

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en 
productstabiliteit. Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met 
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.  

COMPATIBILITEITSTESTEN
Compatibiliteit met het rubberproductieproces 
Volgens testen door het Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 
(DIK) conform DIN EN ISO/IEC 17025 is het gebruik van Solopol® GFXTM 
bij het rubberproductieproces niet van invloed op de cohesiekracht van 
rubber.  

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat wordt gereguleerd door en 
voldoet aan de verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) 
betreffende cosmetische producten. Bevat biologisch afbreekbare 
oppervlakteactieve stoffen conform de Verordening betreffende 
detergentia 648/2004 (zoals gewijzigd).  

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp en 
verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te raadplegen dat kan 
worden gedownload van www.debgroup.com/nl/sds.  

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur, 
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard. 
Houdbaarheid na opening: zie de informatie op de productverpakking.  

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE  
Het gebruik van Solopol® GFXTM volgens de gebruiksinstructies heeft 
geen invloed op de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen.

Het product is beoordeeld volgens de HACCP-gevarenanalyse 
methodiek. De volgende kritische controlepunten werden geïdentificeerd 
en zijn als volgt gecontroleerd:
 
1. Impact op geur en smaak van levensmiddelen - De formule is  
 onafhankelijk getest volgens de ‘Sensory Analysis - Methodology  
 - Triangle Test BS EN ISO 4120:2007’ en daarbij bleek dat deze  
 geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van  
 levensmiddelen. 

2. Mogelijke toxische effecten van ingrediënten – Er werd een  
 onafhankelijke orale toxicologische evaluatie uitgevoerd  
 waaruit werd geconcludeerd dat voedingsmiddelen die sporen  
 van het product bevatten, waarschijnlijk geen nadelige  
 toxicologische effecten veroorzaken. 
 
CERTIFICERINGEN
EU Ecolabel
Solopol® GFXTM heeft het Europese Ecolabel gekregen: registratienummer 
UK/030/007 

Het product voldoet aan de strenge eisen van het EU Ecolabel, het 
vrijwillige keurmerk dat tot doel heeft duurzaamheid te stimuleren. 
Het officiële EU-keurmerk promoot producten die zo zijn ontworpen 
dat ze het milieu minder belasten doordat ze minder impact hebben 
op het aquatische ecosysteem, meer milieuvriendelijke bestanddelen 
bevatten en de afvalproductie minimaliseren door de hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal te verminderen.  

ECARF-kwaliteitskeurmerk
Het European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kent 
het ECARF-kwaliteitskeurmerk toe aan allergievriendelijke producten. 
Cosmetische producten kunnen dit keurmerk krijgen wanneer ze aan 
de volgende criteria voldoen: 

1. Kwantitatieve risicoanalyse van de productingrediënten met  
 betrekking tot hun sensibilisatiepotentieel, rekening houdend  
 met de specifieke gebruiksomstandigheden en hoeveelheid.  

2. Onder medisch toezicht klinisch getest bij vrijwilligers met  
 atopische dermatitis.  
 
3. Goedgekeurd systeem van kwaliteitscontrolemanagement. 

HACCP gecertificeerd
Dit product en de bijhorende Solopol® GFX™ dispenser zijn 
door HACCP International  gecertificeerd. Deze zijn 
voedselveilig en geschikt voor gebruik in 
voedselvoorzieningen die door een HACCP gebaseerd 
voedselveiligheidsprogramma worden gehanteerd.
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Schaafplekkentest 
Na een beoordeling van de schurende effecten van Solopol® GFX™
met behulp van een methode voor het herhaaldelijk wassen van de
onderarm gedurende een periode van vier dagen, werden geen
zichtbare aanwijzingen gevonden van erytheem (rode huidvlekken
als gevolg van schuren) en bleef de huid gezond.

WERKZAAMHEIDSTESTS
Reinigende werkzaamheidstests
De handen van 18 gezonde vrijwilligers werden vooraf gewassen,
behandeld met een kunstmatige vervuilende stof en gewassen met
een dosering ter grootte van 1 dosering (2,8 ml) Solopol® GFX™ en
2 doseringen (7 ml) van een product van een bekende concurrent.
Na elke wasbeurt werden respectievelijk de achtergebleven
vervuiling en reinigende werkzaamheid vastgesteld. Uit tests blijkt
dat de reinigende werkzaamheid van 1 dosering Solopol® GFX™
aanzienlijk beter is dan 2 doseringen van een product van een
bekende concurrent.

Testen van gebruikersvoorkeuren
SOLOPOL® GFX™ is getest in uitgebreide voorkeursproeven met
eindgebruikers. Beroepen waren onder meer: autoreparatie en
carrosserie, onderhoud, automatisering, transport, productie van
gereedschappen, metaalproducten, steenwolproducten en
voertuigonderdelen. Gebruikers beaamden de buitengewoon goed
reinigende werking, het uitstekende gevoel van de huid en de snelheid
waarmee SOLOPOL® GFX™ reinigt in vergelijking met gewone
industriële handreinigers die voorheen werden gebruikt.
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert 

echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien 

van bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt 

er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of 

geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op basis van technologische 

vooruitgang of andere ontwikkelingen.

INGREDIËNTEN 
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).  

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE FORMAAT AANTAL/

KARTON

GPF3LEURO 4000005223 Patroon 3,25 liter 4

GF3LDBLNL 4000005240 Dispenser 3,25 liter 1
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HET SOLOPOL® GFX-SYSTEEM WORDT BESCHERMD DOOR DE 
VOLGENDE PATENTEN: AU - 2005239772, 2011253813, 2013203109; BR 
- 1220160100880; CA - 2,566,153, 2,759,777; CN - ZL2005802225.6, 
ZL201110319250.0, Eurasia - 009671; Europe - 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, 
8,281,958  
VERDERE WERELDWIJDE PATENTEN AANGEVRAAGD


