
Fakta Fordeler 

Patentert skum 
teknologi 

Gjør om 3 ml flytende håndrens til  5 ganger større volum 
kremaktig skumhåndrens med maisgranulat bio-scrubbers™.  

Renser i dybden Naturlig og biologisk nedbrytbar maisgranulat bio-scrubbers™ gir 
en effektiv og dypt rensende effekt uten at ødelegge huden eller 
skade miljøet. 

Hurtig håndrens Skummet bidrar til at produktet fordeles lett og hurtig på hender 
og underarmer og emulgerer med olje, fett og skitt og gir en 
grundig og effektivt håndrens. 

Vannbesparende GrittyFOAM® er hurtig å skylle av så man sparer både tid, vann og 
energi ved hver håndvask sammenlignet med tradisjonelle 
håndrensemidler til industrien.  

Effektiv og skånsom 
formulering 
 

GrittyFOAM® etterlater hendene rene, friske og med en behagelig 
myk etterfølelse. TEWL tests viser at huden forblir i god stand etter 
gjentagende daglig bruk. 

Fuktighetsgivende Inneholder Glyserin, en ytterst effektiv og miljøvennlig 
fuktighetsgiver som hjelper til å pleie huden så den etterlates myk 
og smidig. 

Miljø akkreditert GrittyFOAM® er miljø akkrediterte, merket med EcoLogo™, der er 
Nord-Amerikas største og mest anerkjente miljøsertifisering og 
merkings ordning. Både patroner og forpakning er gjenvinnbare.  
(HDPE Type 2).  

Skummets kraft Dosering av tykt skum i nøyaktig den mengde som kreves for å 
oppnå en effektiv håndvask. GrittyFOAM® rekker opp til 45% flere 
håndrens pr. liter sammenlignet med tradisjonelle håndrens 
produkter.  

Hygienisk Patronene er ultrasonisk forseglede og designet for å hindre 
inntrenging av luft og dermed minimeres risikoen for 
kontaminering. 

Intet søl 
 

Patronen er designet så den trekker seg sammen, og alt innholdet 
pumpes ut.  

Beskrivelse:  Tykk, kremaktig skumhåndrens med maisgranulat  bio-scrubbers™ til rengjøring av 
hendene i dybden. Citrus-basert ingrediens gir en lett duft av citrus, ikke tilsatt farge. 
Inneholder ikke Lanolin.  
 
Bruksområde: Til bruk på toaletter og i håndvaskeområder. Brukes for å fjerne olje, fett og skitt 
fra hendene før pauser, før frokost, ved arbeidstids slutt eller efter behov. Må ikke komme i 
kontakt med næringsmidler. 
 
Brukerveiledning: Påfør et enkelt trykk på tørre hender og gni grundig inn i  huden for å løse 
opp skitt og olje. Skyll hendene i rent vann og tørk hendene grundig.  

® 



Test Type Bemerkninger 
Dermatologisk Testet Dermatologisk 48 timers lappetest viser at produktet er ikke-irriterende. 

Toksikologisk Godkjent GrittyFOAM® er vurdert av en toksikolog og erklært sikker å bruke. 

Trans Epidermal Water Loss 
(TEWL) Test 

Sammenlignende kliniske studier uført av Aspen Clinical Research i April 2012, ga 
en TEWL verdi på 13,06 g/h/m2 efter gjentagende daglig bruk av GrittyFOAM®. 
Dette viser at produktet ikke har noen negativ innflytelse på hudens barriere 
funksjon ved daglig bruk. 

EcoLogoTM  sertifisering 

 

Gir kunden/brukeren sikkerhet for at produktet oppfyller de strenge standarder 
for miljømessige ledelse som avspeiles i hele produktets livssyklus. 

USDA BioPreferred 
Designated 

Gir kunden/brukeren sikkerhet for at produktet inneholder 80% av gjenvinnbare 
biologisk-baserte ingredienser. Mengden av disse biologisk-baserte ingredienser 
verifiseres av 3. part og overvåkes nøye av USDA. 

Varenummer Størrelse Antall pr. kartong Dispenser 

GPF3L    3.25 Liter  4 
GPF3LWHI 

GPF3LBLK 

FBGPF001 REV. 08/2012 

* GrittyFOAM® patroner kan KUN brukes sammen med GrittyFOAM® Dispenser 

Deb® og GrittyFOAM® er registrerte varemerker av  Deb Group Ltd. 

Deb Swarfega Norge AS, Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen, Tlf.: 66 80 34 40, e-post: debno@deb.no  
www.debgroup.com 

Tilgjengelige størrelser: 

Produkt tester: 

Opplev GrittyFOAM®  på => www.GrittyFOAM.com 

Tekniske data 
Håndtering: Unngå kontakt med øynene. Kommer 
stoffet i øynene skylles straks grundig med vann   
(i minst 10 minutter) og lege kontaktes. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Holdbarhet:  Dette produkt har en holdbarhet på 
30 måneder fra produksjonsdato. 
 
Lovgivning: Dette produkt oppfyller kravene i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
No. 1223/2009 om kosmetiske produkter. 
  
 

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.debgroup.com/dk/msds 

Ingredienser: Aqua, Zea Mays (Corn) Kernel Meal, 
Sodium Laureth Sulfate, TEA-Lauryl 
Sulfate, Polyglycerol-6, Coco-Glucoside, Acrylates 
Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, Limonene, 
Glycerin, Citric Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, 
Sodium Hydroxide, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, BHT, 
Sodium Chloride 
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