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BESKYTTE / UNIVERSAL 

Stokoderm® Protect
Universal beskyttende hudcreme

PRODUKTBESKRIVELSE
Universal før arbejde-hudcreme til professionel brug, uden parfume. 
Hjælper til at beskytte huden mod let til moderat udsættelse for 
vandbaserede og ikke-vandbaserede stoffer på arbejdspladsen. 

ANVENDELSEOMRÅDE
Velegnet til de fleste arbejdspladser såsom almindelig industri og 
fødevarefaciliteter.

ANBEFALET TIL FØLGENDE TYPER SNAVS
Oliebaserede og vandbaserede stoffer: såsom olie, fedt, smøremidler og 

rengøringsmidler 

BRUGSVEJLEDNING

• Tilfør 1ml til ren og tør hud før arbejdet påbegyndes og efter håndvask.

• Gnides på alle håndens flader, også imellem fingre og rundt om negle.

FORMAT: CREME
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SILICONE-FREE

PERFUME-FREE

BESKRIVELSE FORDELE
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Gennemtestet universal beskyttelse
Egnet til en lang række arbejdsmiljøer med let til moderat udsættelse for varierende typer af vand- og ikke-
vandbaserede stoffer.

Tørrer hurtigt
Efterlader et behageligt, ikke-klistrende, beskyttende lag på huden.
Velegnet til regelmæssig brug og påvirker ikke fingerfærdigheden ved håndholdte værktøjer.
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Indeholder Xanthan Gum Anvendes til at stabilisere produktets beskyttende film ved påføring på huden.

Indeholder Kaolin Et mineral som fylder porerne op og dermed hjælper til at hindre indtrængen af oliebaserede stoffer.

Indeholder Glycerin En fugtighedsgiver som hjælper til at forebygge tør hud og efterlader huden med en behagelig glat fornemmelse.

Parfumefri Ideel til personer som er sensitive overfor parfume og som foretrækker produkter der ikke er tilsat parfume.

Silikone-fri
Produktet giver ikke nogen negativ effekt, hvis det er i kontakt med overflader inden påføring af maling 
eller overfladebehandling.
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Velegnet til fødevarefaciliteter
Produktet er uafhængigt evalueret, og spormængder af produktet forventes ikke at forårsage uheldige 
toksikologiske virkninger. Ved håndtering af fødevarer bør produktet bruges i overensstemmelse med 
instruktioner, og produktet bør ikke komme direkte i kontakt med fødevarer eller genstande der indeholder mad.  

Kompatibel med gummiproduktion
Uafhængigt testet af Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) og dokumenteret at produktet ikke har en 
negativ effekt på vulkanisering processen.

Kompatibel med handsker  Velegnet til brug under latex, nitril og vinyl handsker.

UafhÕngigt dermatologisk testet Lappe-test viser, at produktet er ikke-irriterende i brug.



SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00
danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. 
Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende 
tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller 
utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for 
produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske 
udvikling eller andre forhold.
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KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professional’s produkter fremstilles i faciliteter, der følger 
passende kvalitetssikringspraksis, herunder hensyn til kvalitetskontrol-
processer for råvarer og færdigvarer samt overholder alle lovmæssige 
krav, der gælder for fremstilling af sådanne produkter.

PRODUKTSIKKERHEDSGARANTI

Produktsikkerhedsvurdering
Produktet er vurderet af en uafhængig toksikolog og er blevet erklæret 
sikker at bruge på hænder, ansigt og hals for personer på 16 år og 
derover, når det bruges som anvist, og opfylder alle relevante 
lovmæssige krav.

Hudforeneligheds Test
Uafhængige dermatologiske tests er foretaget for at vurdere produktets 
forenelighed med hud. Der er således udført 48 timers påføringstest på 
frivillige testpersoner med semi okklusiv. Disse tests har vist, at 
produktet er  ikke-irriterende i brug.

KOMPATIBILITETSTESTER
Handske Kompatibilitet

I uafhængig BS EN 455-2:2009 test, har brugen af Stokoderm®

Protect  kombineret med latex, vinyl og nitril handsker, ingen 
skadelig virkning på handskens brudstyrke.

Kompatibilitet med gummiproduktions processer
Tests, udført af Deutsche Institut für Kautschuktechnologie (DIK) i 
overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025, viser, at brugen af 

Stokoderm® Protect ikke påvirker kohæsionsstyrken af gummi i
gummiproduktions processer.

EFFEKTIVITETS TESTS 
Gentagen Human Irritationstest (HRIPT)

11 dages HRIPT tests viser, at Stokoderm® Protect effektivt
reducerer irritation, som er forårsaget af den vandbaserede irritant 
Sodium Lauryl Sulphate.

Test for Barriere Egenskaber
Gentagen okklusiv irritations lappetests med 14 raske 
paneldeltagere, blev udført ved brug af et vandbaseret stof 
(Sodium Lauryl Sulphate) og et ikke-vandbaseret stof (Ethyl 
Acetate/Undecylenic Acid, 1:1). Hvert stof blev påført én gang om 
dagen i 30 minutter over 5 dage, vekslende mellem det 
vandbaserede stof om morgenen og det ikke-vandbaserede stof 
om eftermiddagen.

Resultaterne (FIGUR 1) viser, at Stokoderm® Protect reducerer
både ‘Visuel Erytem Score’ og Transepidermisk vandtab (TEWL) 
signifikant, sammenlignet med ubeskyttet hud.

Stokoderm® Protect
Universal beskyttende hudcreme

LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt reguleret af og opfylder kravene i 
Rådets forordning (EC) No. 1223/2009 (som ændret) om kosmetiske 
produkter.

SIKKERHEDSDATABLADE
Sikkerhedsdatablade kan downloades fra www.scjp.com/da-dk/
sikkerhedsdatablade for information vedrørende sikkerhed, miljø, 
håndtering, førstehjælp og bortskaffelse.

HOLDBARHED
Dette produkt har en holdbarhed på mindst 30 måneder fra 
produktionsdato, når det opbevares uåbnet ved stuetemperatur. 

VELEGNET TIL BRUG VED FØDEVAREHÅNDTERING 

Brug af Stokoderm® Protect, har ingen indflydelse på kvaliteten eller
sikkerheden af fødevarer, når brugt som anvist. 
Produktet er blevet vurderet i henhold til HACCP-principperne. Følgende 
kritiske kontrolpunkter blev identificeret, og kontrolleret som følger:

FORPAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON DISPENSER

UPW100ML 100ml Tube 12 -

UPW1L 1L Patron 6 PRO1LDS

INGREDIENSER
AQUA (WATER), KAOLIN, CETEARYL ALCOHOL, DICAPRYLYL 

CARBONATE, GLYCERIN, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, 

DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM 

CETEARYL SULFATE, CI 15985, CI 19140.

Stokoderm® Protect

1. Afsmitning af lugt eller smag til fødevarer - Formuleringen er blevet
uafhængigt testet i henhold til ‘Sensorisk
Analyse -Metode - Triangle Test BS EN ISO 4120:2007’ og det er
dokumenteret, at produktet ikke giver afsmag til mad.

2. Mulige toksiske effekter af ingredienserne - En uafhængig oral
toksikologisk vurdering blev foretaget, og konkluderede, at
fødevarer som potentielt kan indeholde spor af produktet, ikke vil
forårsage nogen form for toksikologisk effekt.
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FIGUR 1

Behandlet med  

Stokoderm® Protect 

*statistisk signifikans

Test for Barriere Egenskaber
Gentagen okklusiv irritations lappetest, 5 dage

Ubehandlet hud

NB:  Potentielle skadelige stoffer og miljøer bør undgås når det er muligt, gennem 
implementering af sikre arbejdsmetoder og anvendelse af relevante, personlige 
værnemidler. Hvis hudeksponering ikke kan undgås, anbefales det at bruge en 
passende, beskyttende hudcreme, som en del af et komplet hudplejeprogram, for 
at reducere risikoen for erhvervsrelateret hudsygdom.




