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Sterisol ÄKTA
Flytande Tvål

Egenskaper

Användningsområde 

En mild och effektiv flytande tvål baserad på äkta tvål 
och har 95% naturliga ingredienser. Den har en doku-
menterad effekt enligt EU:s Standard EN1499 och i dessa 
tester har tvålen visat sig avlägsna 99,9% av mikroorgan-
ismerna. Finns både som parfymerad och oparfymerad.

Produkten är skonsam tack vare:
• Självkonserverande egenskaper
• Inga färgämnen ingår
• Den innehåller återfettande egenskaper från fettsyror
• pH ca 9

Den här tvålen är speciellt lämpad när man behöver en skonsam men samtidigt mycket effektiv tvål. Den är effektiv 
mot bakterier och den höga andelen naturliga fettsyror gör att huden återfettas och inte torkar ut. Användes i 
utrymmen med temperaturer om 15-25oC för att bibehålla bästa broduktkvalitet. Måste användas med dispenser, 
annars kan läckage uppstå.
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Miljö Innehåll
Miljömärkt med Svanen. Nedbrytbara råmaterial. Låg 
förpackningsvikt. En 700 ml påse innehåller 11 gram 
plastmaterial vilket skall jämföras med 70 gram för en 
traditionell flaska. Se även nedan.

Aqua, MEA-Cocoate (tensid - anjon), Sodium Coco-
amphoacetate (mild rengörande tensid), Lauroyl/
Myristoyl/Methyl Glucamide (mild rengörande ten-
sid), Coco-Betaine (mild rengörande tensid), Glycerin 
(fuktighetsbevarare), C12-13 Alkyl Lactate (förtjockare, 
emollient), Tetrasodium Glutamate Diacetate (chelat), 
Parfum (Endast i parfymerad variant).

Tester
ÄKTA flytande tvål har godkänts enligt EU:s Standard EN1499, i det testet har den visat sig avlägsna 99,9% av de 
testade mikroorganismerna. Dermatologiskt testad med utmärkt resultat.
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Förslag på dispensrar

Art. nr 4551 Art. nr 4552 Art. nr 4567 Art. nr 1551

Gör så här! 
1. Fukta händerna med ljummet vatten. Låt vattnet rinna.
2. Ta en dos tvål och massera händerna så att tvålen skummar.
3. Skölj av tvålen ordentligt så att det inte blir kvar några tvålrester.
4. Torka dig med engångstorkpapper. En textilhandduk är en riktig smittspridare.
5. Stäng av kranen med torkpappret. Använd gärna en handkräm efter tvätten om du har torr hud.


