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Solopol® Classic EXTRA

Handreinigingspasta zonder oplosmiddelen voor 
superzware vervuiling

BESCHRIJVING  
Solopol® Classic Extra is een pH-huidneutrale 
handreiniger met zeer sterke waskracht en zeer goede 
huidverdraagzaamheid. Het bevat aloë vera, 
huidverzorgende bestanddelen en een huidbeschermend 
complex. Met schuurkorrel maar zonder zeep, zonder 
kleurstoffen, zonder oplosmiddelen en zonder siliconen. 

TOEPASSINGSGEBIED  
In industriële omgevingen, voor de verwijdering van 
extreem sterke vervuiling zoals bijv. olie, vet, roet en 
smeermiddelen.

HET EUROPESE ECOLABEL 
Het Europese Ecolabel wordt toegekend aan producten die 
doorheen hun volledige levenscyclus – van fabricage tot 
verwijdering – milieuvriendelijk zijn. De toekenning 
gebeurt door een onafhankelijke instantie (RAL-instituut – 
Duits instituut voor kwaliteitszorg en certificering). Het 
Ecolabel garandeert een strikte naleving van de eisen 
m.b.t. biologische afbreekbaarheid en veiligheid van de 
gebruikte grondstoffen, en een hoge productkwaliteit.

PRODUCTBESCHRIJVING 
Beige, geparfumeerde, viskeuze suspensie met natuurlijk 
schuurmiddel Astopon® (veredeld walnootschalenmeel).

REINIGING

Eigenschappen Voordelen

Met voedend huidverzachtend
bestanddeel

• Aangenaam zacht gevoel op de huid

Met aloë vera • Plantenextract met buitengewone verzorgende eigenschappen waardoor een 
optimale huidverdraagzaamheid wordt verkregen

Met huidbeschermingsstof Eucornol® • Onderdrukt het optreden van huidirritaties

Zonder zeep • Voorkomt zwelling van de huid

Huidverdraagzaamheid dermatologisch getest • Zeer goede huidverdraagzaamheid
• Vermindert het risico op huidirritatie

pH-huidneutraal • Aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van de huid
• Zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel die o.a. tot taak heeft de 

huid te beschermen tegen infecties door bacteriën of schimmels

Met Astopon®

(veredeld walnootschalenmeel)
• Huidvriendelijke deeltjesgrootte
• Biologisch afbreekbaar, vormt geen belasting voor de afvalwaterzuivering en het 

zuiveringsslib
• Ecologisch verantwoorde hernieuwbare grondstof

Zeer goed biologisch afbreekbare tenside • Geen belasting voor het milieu

Zonder siliconen • Geen invloed op het lakken van oppervlakken
• Kan bij vele productieprocessen ingezet worden
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The world‘s leading away from home skin care company

GEBRUIK
Vuile handen niet nat maken. Solopol® Classic EXTRA 
aanbrengen en inwrijven. Vervuiling met een beetje water 
oplossen. Grondig afspoelen. Zorgvuldig afdrogen.

 
ECOLOGISCHE GEGEVENS
De inhoudsstoffen en verpakking van Solopol® Classic 
Extra zijn bijzonder milieuvriendelijk. Solopol® Classic 
Extra behaalde dan ook het Europees Ecolabel. De 
tensiden in dit preparaat voldoen aan de criteria voor 
biologische afbreekbaarheid vastgelegd in de EG-
verordening 648/2004 betreffende detergentia.

INGREDIËNTEN

AQUA, JUGLANS REGIA SHELL POWDER (ASTOPON®), 
LAURETH-6, SODIUM LAURETH SULFATE, DISODIUM 
LAURTETH SULFOSUCCINATE, SULFATED CASTOR OIL 
(EUCORNOL®), SODIUM CHLORIDE, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, 
POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, OLEIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, 
ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CELLULOSE GUM, CITRIC 
ACID, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, PARFUM.

HUIDVERDRAAGZAAMHEID

De huidverdraagzaamheid van Solopol® Classic Extra 
werd zorgvuldig getest onder laboratoriumomstandighe-
den en onder aanwijzingen van een arts. Deze testen en 
ook het gebruik in de praktijk hebben aangetoond dat
Solopol® Classic Extra zeer goed verdragen wordt door 
de huid. Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid
verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S. W. 
Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en
milieugeneeskunde.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

REGELGEVING
Dit product voldoet aan EG-verordening nr. 1223/2009 voor
cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Kan worden gedownload van www.debgroup.com.

KWALITEITSGARANTIE
Alle Deb STOKO® producten zijn onderworpen aan een 
microbiologisch kwaliteitsmanagementsysteem en hun
microbiologische kwaliteit is getest in overeenstemming 
met de Europese Farmacopee.

HOUDBAARHEID
Solopol® Classic Extra kan in ongeopende verpakking meer 
dan 30 maanden na productiedatum bewaard worden.
Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen 
(minimaal 10 minuten) en deskundig medisch advies 
inwinnen.  

BIJKOMENDE INFORMATIE
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en 
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. 
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere 
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de 
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. 
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen

Artikelcode Inhoud Aantal/karton

SCU30MLWW 30-ml-tube 30

SCU2LT 2-l-patroon 4

SCU4LTR 4-l-patroon 4

HVY2LDPMD Deb Stoko Cleanse Heavy 2-l-dispenser 1

HVY4LDRMD Deb Stoko Cleanse Heavy 4-l-dispenser 1

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon
02 461 05 75 (België) / 013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580 / Fax: +49 2151 7380 1502
info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com 20
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