
Informativo de Produto

 Stokoderm® glove&grip [STOKO® EMULSION ]

  
Proteção

Descrição do Produto

Stokoderm® glove&grip contém ingredientes 
predominantemente naturais ou em base natural, como, 
por exemplo, um complexo ativo adstringente especial 
derivado do ácido rosmarínico e do salicilato de zinco. O 
ácido rosmarínico é conhecido basicamente por seu 
efeito anti-inflamatório e antioxidante. 

As propriedades adstringentes do ácido rosmarínico são 
acentuadas pelo salicilato de zinco, ingrediente ativo de 
origem natural.  

Stokoderm® glove&grip protege a pele ao trabalhar com 
substâncias à base de água ou substâncias que contêm 
água, e sob luvas. O produto também oferece a proteção 
ideal contra estresses mecânicos causados, por 
exemplo, por fibras de vidro.

Proteção cutânea contra o amolecimento da pele causado pelo uso  
de luvas e pelo trabalho com substâncias à base de água.   

Características e Benefícios

Características Benefícios

Com complexo tanino proveniente de 
matéria-prima natural 
(ácido rosmarínico e salicilato de zinco)

• Suas propriedades adstringentes fortalecem a camada externa 
(córnea), reduzindo o inchaço causado pelo trabalho em condições 
úmidas ou molhadas, e tornando a pele mais resistente a estresses 
mecânicos, por exemplo, no manuseio de fibra de vidro

• Confere uma agradável sensação antiderrapante
• Reduz as impressões digitais

Contém substâncias que cuidam da pele  
(p.ex., glicerina)

• Ajuda a manter saudável a pele submetida ao desgaste em função do 
trabalho

pH compatível com a pele  • Ajuda a manter o manto protetor ácido natural da pele, cuja função 
inclui a proteção da pele contra a infecção por bactérias ou fungos

Compatibilidade cutânea 
dermatologicamente confirmada

• Excelente compatibilidade cutânea
• Minimiza o risco de irritações cutâneas

Compatível com a maioria dos materiais 
das luvas • Adequado para uso debaixo de luvas e outros trajes de proteção 

Não contém silicone: não interfere com pin-
turas automotivas (aprovado na indústria 
automobilística), sem efeito negativo sobre 
o processo de vulcanização (teste DIK)

• Sem contraindicação para os trabalhos de pintura de superfícies
• Pode ser utilizado nos mais diversos processos produtivos  

(DIK: Instituto alemão de tecnologia da borracha)

Áreas de Aplicação

No exercício de funções em ambientes úmidos ou molhados 
ou com leve estresse mecânico (p. ex., causado pelo 
manuseio de ferramentas ou fibra de vidro). 

Como auxiliar para minimizar o amolecimento da pele 
quando do uso de equipamentos de proteção individual 
(p. ex., vestuário de proteção, luvas, etc.). 
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Descrição do Produto

Loção branco-amarelada em creme-gel (O/A) sem 
silicone ou parabenos. Em virtude dos ingredientes 
naturais, a cor da loção pode se intensificar com o 
tempo, o que não prejudica a eficácia do produto. 

Instruções de Uso

Lavar e secar bem a pele antes de cada aplicação do 
produto. Depois friccionar cuidadosamente Stokoderm® 
glove&grip nas áreas da pele a serem expostas, 
inclusive entre os dedos e sobre as unhas e cutículas. 
Stokoderm® glove&grip deve ser usada regularmente 
antes de iniciar o trabalho e após intervalos mais longos. 

Composição Qualitativa

AQUA, ISOCETYL PALMITATE, POLYGLYCERYL-3 
METHYLGLUCOSE DISTEARATE, GLYCERIN, ISOPROPYL 
PALMITATE, CETEARETH-25, CETEARYL ALCOHOL, BENZOIC 
ACID, ZINC SALICYLATE, XANTHAN GUM, DEHYDROXANTHAN 
GUM, PARFUM, LACTIC ACID, BENZYL BENZOATE, ROSMARINIC 
ACID, PHENOXYETHANOL, BIOSACCHARIDE GUM-4.
A declaração de ingredientes é usada de acordo com a Nomenclatura Internacional 
para Ingredientes Cosméticos (INCI). 

Teste da Ação de Proteção do Produto

A ação de proteção do Stokoderm® glove&grip foi 
testada por meio de um teste de Irritação Oclusiva 
Repetitiva (ROIT) modificado, um moderno método 
fisiológico in vivo da pele.

Teste de Compatibilidade com Luvas

As alterações nas propriedades das luvas de nitrilo foram 
investigadas no que diz respeito ao inchaço em função do 
tempo de contato. Somente após 4 horas de contato 
direto foram observadas alterações iniciais mínimas que, 
no entanto, continuavam dentro da faixa de tolerância. De 
acordo com esse teste, luvas de nitrilo usadas por até 4 
horas são adequadas para uso com este produto. 

Testes de Compatibilidade Cutânea

A compatibilidade cutânea de Stokoderm® glove&grip foi 
cuidadosamente testada em seres humanos voluntários 

em condições de laboratório e sob supervisão médica. 
Tanto nesses testes como na utilização prática do dia-a-
dia, o produto comprovou possuir excelentes 
propriedades de compatibilidade cutânea. Os laudos 
médicos de compatibilidade cutânea certificados 
emitidos pelo Prof. Dr. S. W. Wassilew estão disponíveis 
mediante solicitação.  

Dados de Segurança

Stokoderm® glove&grip possui uma Ficha de Informação 
de Segurança de Produto Químico (FISPQ), que contém 
informações adicionais sobre o produto, conforme os 
preceitos da Comunidade Europeia. Pode ser obtida 
mediante download no site www.stoko.debgroup.com/br.

Garantia de Qualidade

Todos os produtos da linha Deb STOKO® atendem os 
padrões de pureza bacteriana aplicáveis a produtos não 
estéreis (conforme definido pela Farmacopeia Europeia).

≤100 unidades formadoras de colônia/g do produto.

Os respectivos testes de verificação são parte integrante 
dos procedimentos de garantia da qualidade dos 
produtos Deb STOKO®.

Primeiros Socorros

Em caso de contato acidental do produto com os olhos, 
lavá-Ios repetidamente com água corrente. Se persistir 
alguma sensação de ardor, consultar um médico.

Bases Legais

Stokoderm® glove&grip é um produto cosmético 
registrado e aprovado pela  ANVISA.

Tipos de Embalagem

250 ml – frasco  | 1.000 ml - frasco flexível (refil)* 
* para uso com os dosadores do sistema Deb Stoko Vario®. Por motivo 
de proteção de marca registrada, somente frascos flexíveis do 
Programa Deb STOKO® deverão ser utilizados nesses dosadores.

O uso de cremes de proteção não isenta o trabalhador 
do dever de adotar as demais medidas de proteção 
prescritas por lei.
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Av Marginal Ribeirão dos Cristais, 200 - Galpão 1 - Bloco 
1300 Jordanésia - CEP 07750-972 - Cajamar - SP - Brasil 
Telefone: (11) 2149-1385 - FAX: (11) 3896-6123
debstoko@scj.com

Deb-STOKO Europe GmbH
47805 Krefeld Alemanha.  
Email: customer.service@debgroup.com 
www.stoko.debgroup.com/br

Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais 
baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. Isto, no 
entanto, não implica responsabilidade civil ou legal de nossa parte, 
inclusive no que tange à existência de direitos de propriedades 
intelectuais de terceiros, especialmente direitos de patente. Em 
especial, não há intenção nem implicação de quaisquer garantias, 
expressas ou implícitas, inclusive das propriedades do produto no 
sentido legal. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações 
de acordo com o progresso ou avanços tecnológicos posteriores. O 
cliente não está desobrigado a conduzir uma inspeção criteriosa e 
detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do produto aqui 
descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a 
responsabilidade exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas 
por outras empresas não representa uma recomendação nem implica 
que produtos similares não possam ser utilizados.
® marca registrada da Deb Group Ldt. ou uma de suas subsidiárias
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