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Kresto® Citrus

Krachtige citrushandreiniger voor superzwaar gebruik

BESCHRIJVING
Kresto® Citrus is een krachtige citrushandreiniger met 
Deb’s unieke gepatenteerde combinatie van natuurlijke 
sinaasappelolie-extracten en maïsmeel-scrubber. 
Verwijdert talrijke hardnekkige vervuilingen zoals teer, 
inkten, bitumen, lijmen, verven, olie en vet.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor het verwijderen van extreem zware vervuiling in 
industriële omgevingen.

GEBRUIK
Eén dosis op de droge handen aanbrengen en goed 
inwrijven. Vervuiling met een beetje water oplossen. 
Grondig afspoelen. Zorgvuldig afdrogen. 

REINIGING

Eigenschappen Voordelen

Krachtig en veelzijdig • De op sinaasappelolie-extracten gebaseerde samenstelling werkt snel en 
doeltreffend en verwijdert een breed scala van hardnekkige vervuilingen zoals 
teer, inkten, bitumen, diverse lijmen, de meeste op olie gebaseerde verven, vet 
en vuil. 

Met natuurlijk scrubmiddel op basis van 
maïsmeel

• Natuurlijk, niet-schurend en biologisch afbreekbaar maïsmeel-scrubmiddel 
zorgt voor diepreinigende werking zonder de huid en het milieu te belasten.

Frisse geur van sinaasappels • Een natuurlijk aroma maakt het product aangenaam in gebruik en zorgt ervoor 
dat de huid fris ruikt na gebruik.

Voorkomt uitdroging • Bevat geraffineerde lanoline-extracten en een extreem vet huidverzorgend 
bestanddeel om het vochtverlies van de huid te helpen compenseren en om de 
huid na gebruik zacht en soepel te laten aanvoelen.

Huidverzorgend • Bevat jojoba-olie en tarwekiemen-extract. Hun hoge vitamine E-gehalte zorgt 
voor een zijdezacht gevoel op de huid.

Snelle werking • Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.

Hygiënisch • Om het product te beschermen wordt het patroon tijdens het productieproces 
ultrasoon gelast. De unieke gepatenteerde pomp is ontworpen om te verhinder-
en dat er tijdens gebruik lucht in het patroon terecht komt, waardoor het risico 
op vervuiling van buitenaf wordt geminimaliseerd.

Optimale lediging patroon • Omdat er door de pomp geen lucht kan binnendringen, trekt het patroon tijdens 
het gebruik samen en wordt het optimaal geledigd.

Productinformatie

SILICONE

Reinigingsgraad
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The world‘s leading away from home skin care company

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Aanraking met de ogen vermijden.Bij aanraking met de 
ogen onmiddellijk met veel water afspoelen (minstens 10 
minuten) en indien nodig deskundig medisch advies 
inwinnen.

HOUDBAARHEID
Het product kan in ongeopende verpakking minstens 30
maanden na productiedatum bewaard worden.
Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

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

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

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Beschikbaar op www.debgroup.com

INGREDIËNTEN

AQUA, TRIDECETH-10, ZEA MAYS (CORN)  KERNEL MEAL, 
LIMONEN, TRIDECETH-7, SODIUM CARBOMER, PEG-75 
LANOLIN, TRITICUM VULGARE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-
1,3-DIOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, BHT, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

PRODUCTTESTEN

Dermatologische test 
De resultaten van de „48hr Single Patch Test“ zijn
gevalideerd door een dermatoloog en tonen aan dat het
product niet irriterend is.

Toxicologische goedkeuring
De formulering is door een toxicoloog beoordeeld en
goedgekeurd voor veilig gebruik.

Transepidermaal waterverlies (TEWL)
Klinische studies resulteerden in een TEWL-waarde van 
14,92 g/u/m² bij dagelijks gebruik. Deze resultaten tonen 
aan dat er geen negatieve invloed te verwachten is op 
de barrièrefunctie van de huid bij regelmatig, dagelijks 
gebruik.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode Inhoud Aantal/karton

CIT30MLWW   30-ml-tube 30

CIT2LT 2-l-patroon 4

CIT4LTR 4-l-patroon 4

HVY2LDPMD Deb Stoko Cleanse Heavy 2-l-dispenser 1

HVY4LDRMD Deb Stoko Cleanse Heavy 4-l-dispenser 1

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

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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