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OCHRANA

Stokoderm® Aqua PURE
Krém Water Protect

POPIS PRODUKTU
Speciální krém pro práci za mokra, který chrání před dlouhodobým nebo častým 
kontaktem s vodou nebo látkami na vodní bázi. Bez parfemace a barviv. 

KDE POUŽÍT
Pracoviště s dlouhodobou expozicí vodě a kontaminujícím látkám na vodní bázi (např. 
chladicí maziva na vodní bázi, detergenty, čisticí prostředky, dezinfekční prostředky, 
soli, směsný cement a hnojiva) a s požadavky na časté mytí rukou. Lze používat s 
rukavicemi nebo osobními ochrannými pomůckami.

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
•  Aplikujte 1 ml na čistou a suchou pokožku před začátkem 1 pracovní doby a po 

umytí rukou.
• Rozetřete na všechny části rukou, včetně meziprstí a okolí nehtů.  

Upozornění: Vystavení kůže potenciálně škodlivým látkám a prostředí je třeba zabránit zavedením 
bezpečných pracovních postupů a používáním vhodných osobních ochranných prostředků. Pokud 
se expozici pokožky nelze vyhnout, doporučuje se používat vhodný ochranný krém jako součást 
kompletního programu péče o pokožku, který pomáhá podporovat zdravý stav pokožky.

FORMÁT: KRÉM

FUNKCE VÝHODY

Inovativní patentované vícefázové složení Poskytuje vynikající ochranu pokožky před látkami na bázi vody v kombinaci s hydratačními účinky, které pomáhají zklidnit 
pokožku. 

Hydrofobní bariérový komplex Vytváří pevnou, voděodolnou fyzikální ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání látek do pokožky. 

Unikátní emulzní struktura Navržen tak, aby umožnil účinným látkám proniknout hluboko do pokožky a podpořit její přirozenou bariérovou funkci.

Rychlé schnutí Zanechává na pokožce příjemný, nelepivý ochranný film, který podporuje pravidelné používání a neovlivňuje obratnost při práci 
s ručními nástroji.

Obsahuje bisabolol, složku heřmánku pravého Přípravek na ošetření pokožky, který pomáhá stimulovat proces regenerace a přirozenou bariérovou funkci pokožky.

Obsahuje Hamamelis Pomáhá předcházet zarudnutí pokožky a poskytuje zklidňující účinky.

Bez parfemace a barviv Určeno pro osoby citlivé na parfémy a barviva, které dávají přednost výrobkům bez jejich přídavku. 

Vhodné pro potravinářská zařízení Výrobek byl nezávisle vyhodnocen a neočekává se, že by stopová množství výrobku způsobovala nepříznivé toxikologické 
účinky. Osoby manipulující s potravinami by měly výrobek používat pouze v souladu s návodem k použití a výrobek by neměl 
přijít do přímého kontaktu s potravinami nebo předměty, které potraviny obsahují.

Certifikát ECARF1 Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro dobrou snášenlivost citlivou pokožkou. ecarf-
siegel.org/en/about-seal.

Hypoalergenní pokožka Dermatologicky testováno, aby se ověřilo a potvrdilo, že tento výrobek má velmi nízký alergenní potenciál a je určen pro citlivou 
pokožku. 

Speciální složení pro použití i na obličej Ideální pro použití tam, kde může být obličej vystaven kontaminantům, a jako doplněk k osobním ochranným prostředkům. 

Složení s nízkou hodnotou pH (5.0–6.0) Složení odpovídá přirozenému pH pokožky, aby se minimalizovalo narušení kyselého pláště pokožky, přirozené vrstvy, která 
pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu bakterií.

Proven Kompatibilita rukavic Vhodné pro použití s latexovými, vinylovými a nitrilovými rukavicemi.

Kompatibilní s dezinfekčními prostředky na ruce 
na bázi alkoholu

Lze použít v hygienicky citlivých oblastech, kde je nutná dezinfekce rukou.

Bez silikonů Výrobek nemá žádný nepříznivý účinek, pokud je v kontaktu s povrchy před aplikací barev nebo povrchových nátěrů.

Kompatibilní s procesy výroby pryže Nezávisle testováno v Německém institutu gumárenské technologie (DIK) a prokázáno, že nemá žádný negativní vliv na proces 
vulkanizace.
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ZÁKONNÉ PŘEDPISY
Tento výrobek je kosmetickým přípravkem, který podléhá nařízení ES č. 1223/2009 (v 
platném znění) o kosmetických přípravcích a je v souladu s tímto nařízením. 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Informace o bezpečnosti, životním prostředí, manipulaci, první pomoci a 
likvidaci naleznete v bezpečnostním listu, který si můžete stáhnout ze stránek  
https://www.scjp.com/cs-cz/sds-pid-knihovna

ŽIVOT NA POLIČCE
Tento výrobek má dobu použitelnosti nejméně 30 měsíců od data výroby. při skladování 
v neotevřeném stavu při pokojové teplotě. Doba použitelnosti po otevření: viz údaj na 
obalu.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ PŘI MANIPULACI S POTRAVINAMI AREAS
Stokoderm® Aqua PURE podle návodu k použití neovlivňuje kvalitu a bezpečnost 
potravin. 

Výrobek byl posouzen pomocí analýzy rizik HACCP. metodiky. Byly identifikovány tyto 
kritické kontrolní body jsou kontrolovány takto.

1.  Vliv na vůni a chuť potravin - Složení bylo nezávisle testováno podle “Senzorická 
analýza - Metodika - Trojúhelníková zkouška BS EN ISO 4120:2007” a bylo 
prokázáno, že nemá potenciál znehodnotit potraviny.

2. Možné toxické účinky složek - Bylo provedeno nezávislé orální toxikologické  
 hodnocení, které dospělo k závěru, že žádné potraviny, které mohou obsahovat  
 stopová množství výrobku, pravděpodobně nezpůsobí nepříznivé toxikologické  
 účinky.

CERTIFIKACE
Pečeť kvality ECARF
Tento výrobek splňuje kritéria Evropského centra pro výzkum alergií (ECARF) pro kožní 
snášenlivost. Kosmetika může získat pečeť kvality za splnění následujících kritérií:

1.  Kvantitativní posouzení rizik složek výrobku s ohledem na jejich potenciál 
senzibilizace kůže s přihlédnutím k jejich stanoveným podmínkám použití a 
množství. 

2.  Klinické studie pod lékařským dohledem u dobrovolníků s atopickou dermatitidou. 

3. Schválený systém řízení kontroly kvality.

Další informace naleznete na adrese http://ecarf-siegel.org/en/about-seal. 

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Produkty SC Johnson Professional pro péči o pleť jsou vyráběny v zařízeních, která 
dodržují požadavky správné výrobní praxe (cGMP). 

Všechny suroviny používané k výrobě procházejí před použitím pro výrobu našich vysoce 
kvalitních výrobků důkladnou kontrolou kvality. 

Všechny hotové výrobky jsou před odesláním našim zákazníkům podrobeny intenzivnímu 
testování kvality. 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ 
Test kožní snášenlivosti
Nezávislé dermatologické testy provedené za účelem posouzení kožní snášenlivosti výrobku 
na dobrovolných testovacích osobách v okluzivních modelech 69 hodin po sobě jdoucích 
aplikací ukazují, že výrobek při použití nedráždí.

Toxikologické schválení
Výrobek byl posouzen nezávislým toxikologem a byl prohlášen za bezpečný pro použití na 
ruce, obličej a krk dospělých od 16 let.

Hypoalergenní pokožka Risk Assessment
Složení bylo vyhodnoceno nezávislým toxikologem tak, že je složeno s minimálním nebo 
žádným rizikem vyvolání alergické kožní reakce, a proto splňuje požadavky na označení 
“hypoalergický” (Delphic Solutions Ltd, UK). 

Alergici by se měli před použitím výrobku vždy seznámit se seznamem složek.

TESTY ÚČINNOSTI
Hypoalergenní pokožka
Složení bez parfému a Bez barviv neprokázala po provedení nezávislého šestitýdenního 
testu opakovaného podráždění pokožky (HRIPT) potenciál vyvolat podráždění pokožky 
nebo senzibilizaci.
 
Alergici by se měli před použitím výrobku vždy seznámit se seznamem složek. 

Test bariérových vlastností
Opakované testování okluzivního podráždění náplastí na zdravých dobrovolnících bylo 
provedeno s použitím ve vodě rozpustné látky (laurylsulfát sodný) aplikované dvakrát 
denně po dobu 30 minut (jednou ráno a jednou odpoledne) po dobu 4 dnů. 

Výsledky (Obrázek 1) ukazují, že přípravek Stokoderm® Aqua PURE významně snižuje 
transepidermální ztrátu vody (TEWL) ve srovnání s nechráněnou pokožkou.

Stokoderm® Aqua PURE
Krém Water Protect

Repeated 4 Day Occluded Irritation Test
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných 
znalostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné 
záruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním 
smyslu. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného 
vývoje.

TESTY KOMPATIBILITY 
Kompatibilita rukavic 
Při nezávislém testování nemělo použití výrobku Stokoderm® Aqua PURE v kombinaci 
s renomovanými latexovými, vinylovými a nitrilovými rukavicemi žádný škodlivý vliv na 
tahové vlastnosti rukavic podle zkušební metodiky BS EN 455-2:2009.

Test kompatibility sanitárního prostředku
Kompatibilita přípravku Stokoderm® Aqua PURE s dezinfekčními prostředky na ruce 
na bázi alkoholu byla testována pomocí upraveného zkušebního protokolu podle normy 
EN13727. Výsledky ukazují, že Stokoderm® Aqua PURE nemá negativní vliv na účinnost 
dezinfekčních prostředků na ruce na bázi alkoholu proti Ps aeruginosa, E coli, S aureus 
a E hirae.

Kompatibilita procesu výroby pryže 
Podle testů provedených Německým institutem pro kaučukářskou technologii (Deutsches 
lnstitut für Kautschuktechnologie, DIK) v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025 nemá 
použití přípravku Stokoderm® Aqua PURE v procesu výroby pryže vliv na její soudržnost.

Stokoderm® Aqua PURE
Krém Water Protect

SLOŽENÍ 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, 
POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL 
GLUCOSIDE, C12-15 ALKYL BENZOATE, STEARIC ACID, PETROLATUM, BISABOLOL, 
HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) WATER, 1,2-HEXANEDIOL, PEG-30 
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PEG-40 STEARATE, CAPRYLYL GLYCOL, TROPOLONE, 
ALCOHOL.

Stokoderm® Aqua PURE | GD4763/0422

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST
MNOŽSTVÍ 
KUFŘÍKU             

DISPENZOR

SAQ100ML Tuba 100 ml 12 -

24668 Lahvička s pumpičkou 500 ml 20 -

SAQ1L Patrona 1 l (PR) 6 PRO1LDS

24666 Softbox 2 l (V) 9 27655, 26180, 
PN89741X10


