
Katrin Foam Soap 500 ml

katrin.com

Produktnummer: 37780
Serie: Skumtvål

Antal doser: 1 250 doseringar

Färg: Neutral

Doft: Pure Neutral

Hur produkten ska användas: 

Var produkten ska användas:  
Toaletter, kontor, kök, arbetsplatser, skolor.

Produktegenskaper

Miljövänlig  

Väldoftande profil 

 
 
Milda ingredienser  

Inget slöseri  

Hygienisk  

Effektiv 

Vårdande    

Din fördel

Samtliga ingredienser har valts ut omsorgsfullt med kvalitet, specifik tillämp-
ning och minsta möjliga miljöpåverkan i åtanke.

Från den soliga sommarträdgårdens blommor till fräschheten hos evig is, eller 
helt enkelt en angenäm, doftlös miljö – Katrins tvåldofter förändrar toaletten 
för att ge den en väldoftande profil. Välj mellan de väldoftande Sunny Garden 
och Arctic Breeze, eller den doftfria Pure Neutral.   

Innehåller ingredienser som är skonsamma mot huden och som gör att tvålen 
särskilt lämpar sig för regelbundet bruk.

Vår förseglade patron gör det möjligt att använda tvålen ända tills den tar slut. 
En del tvålrester (mindre än 2 % av den ursprungliga volymen) kan fastna i den 
tomma patronens veck.

Pump och patron är förseglade med hjälp av ultraljudssvetsning, vilket förhin-
drar korskontaminering av bakterier.

Rengör händer från lätt smuts med endast en dos.

Innehåller glycerin som återfuktar huden och gör den mjuk.  
Dermatologiskt testad och godkänd.

Effektiv, mild och miljövänlig 
skumtvål som är skonsam mot 
huden och ger en lyxig känsla av 
rena och återfuktade händer. 

Applicera en lämpligt 
stor mängd tvål på blöta 
händer.

Tvåla in händerna  
noggrant och skölj  
med rent vatten.

Torka händerna med  
en pappershandduk.

 2  3 1

 
90205 

Katrin Soap Dispenser

White, 500 ml

92186 

Katrin Soap Dispenser

Black, 500 ml

Lämplig dispenser



De kosmetiska tvålar som säljs under varumärket KATRIN är tillverkade enligt 
god tillverkningssed (GMP). Produkten har utvärderats med avseende på 
säkerhet enligt artikel 10 i EG-förordning nr 1223/2009 om kosmetiska 
produkter, och anses vara säker för människors hälsa vid användning under 
normala eller rimligt förutsägbara förhållanden. Ingen betydande fara för 
människors hälsa eller miljön förväntas. Tvålen uppfyller EU-förordningar 
gällande djurförsök. Produkten uppfyller REACH-förordningen EG/1907/2006 
och dess tillägg. Enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter har produkterna anmälts till EU:s 
register CPNP. Detta säkerställer att relevant produktinformation finns tillgäng-
lig utan fördröjning i elektroniskt format för giftcentraler eller liknande organ, 
där sådana centraler eller organ har upprättats av EU-medlemsstater.  
CPNP-registreringsnr: 2960434

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Phenoxyethanol, Glycerin, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Benzoate, Citric Acid, PEG-4 Rapeseedamide, Ammonium 
Lauryl Sulfate. No Perfume. No colour.

4,5, skonsam mot huden.

Oöppnad: se utgångsdatumet på etiketten. Öppnad produkt ska användas 
inom tolv månader.

Förvaras i 0–25 °C. Undvik direkt solsken. Förvaras på en torr plats.

Ett säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i REACH-förordningen  
(EG-förordning 1907/2006) krävs inte för kosmetiska produkter som regleras 
av EG-förordning 1223/2009.

ISO 9001, ISO 14001
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Leveransdata

Konsumentförpackning  Transportförpackning Transportpall
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X = 165 mm
Y = 210 mm
Z = 370 mm 

 x 12

Vikt: 6,8 kg

EAN: 6414301037780

X = 1 330 mm
Y = 800 mm
Z = 1 200 mm

  x 70

Vikt: 508 kg

EAN: 6414301037803

X = 160 mm
Y = 91,5 mm
Z = 68,5 mm

Vikt: 0,55 kg

EAN: 6414301037797
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Katrin Foam Soap 500 ml

Produktspecifikationer

Regelefterlevnad 

 
 

Ingredienser 

 
pH-värde  

Hållbarhetstid    

Förvaring    

Säkerhetsdatablad  

Certifikat 


