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ORIGINAL FOAM 
Geparfumeerde schuimzeep zonder kleurstoffen

PRODUCTBESCHRIJVING  
Biologisch afbreekbare schuimzeep met extra vochtinbrengers met 
een lichte, zijdezachte geur. Wast meer dan 99% van vuil en 
ziektekiemen af.

WAAR TE GEBRUIKEN
Sanitaire ruimtes in kantoren, onderwijsinstellingen, kleuterscholen, 
openbare instellingen, in de gezondheidszorg en in de ouderenzorg. 

GEBRUIKSAANWIJZING
 • Breng één dosis aan op natte of droge handen
 • Goed inwrijven
 • Met schoon water afspoelen 
 • Zorgvuldig afdrogen

HUIDREINIGUNG | SANITAIRE RUIMTES

KENMERKEN VOORDELEN

Aangenaam geparfumeerd De geur ‘Silky-Smooth’ is geconcipieerd voor gebruik in verschillende sanitaire ruimtes.

Zonder kleurstoffen Ontwikkeld voor mensen die gevoelig zijn voor kleurstoffen en die de voorkeur geven aan producten 
waaraan deze niet zijn toegevoegd. 

Mild conserveermiddel Speciale formule met één van de mildste conserveermiddelen, om het risico op huidirritaties bij 
gebruik van dit product te verminderen.

Bevat glycerol Vochtinbrenger die uitdroging van de huid voorkomt en de huid na gebruik soepel laat aanvoelen.

Formule met huidvriendelijke
pH-waarde (5,5 - 6,5)

Ontworpen om de zuurmantel van de huid in stand te houden; een laag op het huidoppervlak die de
natuurlijke bacteriële balans helpt te stabiliseren.

Wast meer dan 99% van vuil en 
ziektekiemen af

Bij correct gebruik volstaat één enkele dosis voor een zeer effectieve reiniging van de huid.

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar De formule en elk koolstofhoudend ingrediënt ervan wordt overeenkomstig OESO 301 F binnen 28 
dagen of minder afgebroken tot enkelvoudige, niet-giftige stoffen.

Met EU Ecolabel1 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. www.
ecolabel.be/nl

Hoogwaardig zacht schuim Aangenaam, zijdezacht huidgevoel bij het wassen; bevordert een goede naleving van de regels voor 
handenwassen.

Praktisch, eenvoudig en snel Het gebruiksklare wasschuim kan snel en eenvoudig van de handen en de wastafel worden 
afgespoeld.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding Heel zuinig; voor een effectieve handreiniging volstaat één enkele dosis. Biedt meer dan 30% extra 
wasbeurten en verbruikt 36% minder product in vergelijking met zeeplotions.

Vermindert het waterverbruik Kan tot wel 45% van het waterverbruik besparen in vergelijking met zeeplotions.

VORM: SCHUIM
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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.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 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.proBNL@scj.com / www.scjp.com

ORIGINAL FOAM 
Geparfumeerde schuimzeep zonder kleurstoffen

PRODUCTVEILIGHEID
Huidverdraagzaamheidstest
Onafhankelijke klinische dermatologische tests die zijn uitgevoerd om 
de huidcompatibiliteit van het product te beoordelen met behulp van 
vrijwillige testpersonen in semi occlusieve, 48 opeenvolgende uur 
durende applicatiemodellen, tonen aan dat het product bij gebruik niet 
irriteert.

Beoordeling van de productveiligheid
Het product is onafhankelijk beoordeeld op menselijke toxiciteit en 
productstabiliteit. In het algemeen kan dit product veilig worden geacht 
voor het beoogde gebruik; gebruik op de handen van volwassenen en 
kinderen van alle leeftijden.

WERKZAAMHEIDSTESTEN
Waterbesparend 
Onafhankelijke testen laten zien dat het handenwassen met schuimzeep, 
in tegenstelling tot zeeplotions, het gemiddelde waterverbruik met tot 
wel 45 % kan verminderen (artikel: How a simple change in the 
washroom can significantly reduce water consumption and associated 
costs.  Durrant and McKay, 2011).

Reinigingskracht 
De schone handen van gezonde vrijwilligers hebben een voorbehandeling 
ondergaan met kunstmatig vervaardigd vuil en zijn gewassen met een 
dosis (0,7 ml) ORIGINAL FOAM. Het restvuil resp. de reinigingskracht 
werd na elke wasbeurt bepaald. Bij deze test werd 99,4% van het 
zichtbare vuil verwijderd.

Verwijdering van ziektekiemen 
0,7 ml ORIGINAL FOAM is op E. coli K12 getest overeenkomstig de 
methode EN1499:2013 met een wastijd van 30 seconden. Uit de 
resultaten blijkt dat AZURE FOAM een vermindering van 2,34log10 
heeft veroorzaakt.

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM
BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE FORMAAT AANTAL/

KARTON
ORG250ML 4000005664 Pompfles 250 ml 6

ORG1L 4000005694 Patroon 1 liter 6 

TPW1LDS 4000006648 1 L QUICK-VIEW™ Tranparant 
- Wit Dispenser 1

TPB1LDS 4000006649 1 L QUICK-VIEW™ Tranparant 
- Zwart Dispenser 1

WHB1LDS 4000006640 1 L PROLINE Wit Dispenser 1

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.

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.

CERTIFICERINGEN 
EU Ecolabel Certification
ORIGINAL FOAM 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. Bezoek www.ecolabel.be/nl voor 
meer informatie.
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