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Stokoderm‰ Sun Protect 30 PURE 
Solcreme med solfaktor 30 til professionel brug

PRODUKTBESKRIVELSE 
Parfumefri, vandfast solcreme med faktor 30 til professionel brug for 
beskyttelse af huden mod skadelige UVA, UVB og UVC stråler.

ANVENDELSE
Udendørs arbejdere udsatte for solens UVA & UVB stråler og arbejdere 
udsat for UVC stråler skabt under visse industrielle processer som f.eks. 
lysbue svejsning.

Bemærk: Hvis produktet ikke påføres i tilstrækkelig mængde, opnås den fulde 
beskyttelse ikke. Overdreven eksponering for solstråler er sundhedsskadeligt. Solcreme 
med høj SPF-faktor blokerer ikke solens stråler fuldstændigt og kan ikke erstatte brug 
af passende personlige værnemidler og beskyttende beklædning. Undgå overdreven 
eksponering for solens stråler. Spædbørn og mindre børn skal holdes ude af solen og 
bære beskyttende tøj. Undgå kontakt med øjnene.

BRUGSVEJLEDNING
 • Påfør i rigelig mængde på ren og tør hud 15 minutter før UV- 

 eksponering
 • Påfør igen hver 2-3 timer, eller oftere hvis du sveder eller vasker

dig

BESKYTTE | SPECIAL ANVENDELSE

FORMAT: CREME

FAKTA FORDELE

UVB 30 Høj beskyttelse Solbeskyttelsesfaktor 30 forlænger hudens naturlige beskyttelsestid mod solens UVB stråler med en
faktor 30.

UVA-beskyttelse Opfylder EU’s anbefalinger for beskyttelse af huden mod UVA-strålers skadelige virkninger.

UVC-beskyttelse Giver yderligere beskyttelse mod kunstige UVC-stråler fra industrielle processer, f.eks. 
lysbuesvejsning. Kan ikke erstatte personlige værnemidler.

Vandresistent Test viser at solcremen bevarer SPF30 beskyttelse efter 80 minutter i vand.

Føles ikke fedtet Ikke fedtet efter-følelse for at tilskynde til regelmæssig brug og kompatibel i forbindelse med 
håndholdte værktøjer.

Indeholder vitamin E, jojoba oil, 
cocoa butter, panthenol, caprylic/
capric triglyceride og glycerin

Plejende ingredienser som hjælper med til at hindre at huden udtørrer og efterlader huden med 
en glat følelse.

Indeholder ikke parfume Ingen tilsat parfume. Ideel til personer som er sensitive overfor parfume og som foretrækker 
produkter der ikke har dette tilsat.

Silikonefri Velegnet til brug i alle produktionsområder, hvor der males og overfladebehandles.

UVA UVB UVCSILICONE PERFUME
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SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00
E:  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. 

Stokoderm‰ Sun Protect 30 PURE  
Solcreme med solfaktor 30 til professionel brug

LOVGIVNING
Dette produkt er et kosmetisk produkt omfattet af og i overensstemmelse 
med forordning EU nr. 1223/2009 (med ændringer) om kosmetiske 
produkter.      

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

HOLDBARHED
Produktet har en holdbarhed på mindst 30 måneder fra 
fremstillingsdato, når varen opbevares uåbnet ved stuetemperatur.

KVALITETSSIKRING
SC Johnson Professional’s produkter bliver produceret i faciliteter, 
som følger Kosmetiske Retningslinjer for god fremstillingspraksis 
(GMP).

Alle råvarer gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før de bruges 
i produktionen af SC Johnson Professional’s højkvalitetsprodukter.

Alle færdige produkter gennemgår omfattende kvalitetstests, før 
de sendes ud til vores kunder.

PRODUKT SIKKERHEDSVURDERING

INGREDIENSER
AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL 
SALICYLATE, STEARIC ACID, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 
CETEARYL ALCOHOL, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL 
HEXYL BENZOATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYQUATERNIUM-39, GLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, 
PARAFFINUM LIQUIDUM, XANTHAN GUM, SIMMONDSIA 
CHINENSIS SEED OIL, PENTAERYTHRITYL TETRA- D I -T-BUTYL 
HYDROXYHYDROCINNAMATE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM 
HYDROXIDE, PIROCTONE OLAMINE, PANTHENOL.

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON

SUN100ML 100ml Tube 12

SUN1L 1L Patron 6

SUN1LDSSC 1 Litre Dispenser 15

KOMPATIBILITETSTEST
Hud Kompatibilitetstest
Resultaterne af 96 timers lappetest viser at produktet har en meget 
god forenelighed med huden.

EFFEKTIVITETSTEST 
Vurdering af UVA Beskyttelsesfaktor in vitro
Bestemt i henhold til ISO 24443:2012.

UVB Effektivitetstest in vivo
Ved anvendelse af den internationale standard til bestemmelse af 
solbeskyttelsesfaktoren (ISO 24444:2010) blev SPF og vandfasthed 
undersøgt og fastlagt.

UVC Effektivitetstest in vitro
Ved anvendelse af en modificeret COLIPA Guideline metode, blev trapez-
reglen anvendt til at bekræfte at produktet giver en tydelig mindre 
transmission af UVC-området >250nm.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER 
UV-beskyttelsescremer selv med høj SPF, giver ikke fuld beskyttelse 
mod UV-stråler og erstatter ikke behovet for at bruge passende 
personlige værnemidler og tøj.

Test for Vandresistens
Bestemmelse af SPF-faktor i overensstemmelse med ISO 24444: 
2010 (E) før og efter vandpåføring til frivillige i en spa-pool i 4 x 20 
minutter, bekræfter at solcremen har en SPF30, og at den er 
vandresistent.

Hudforeneligheds Test
Uafhængige dermatologiske tests er foretaget for at vurdere 
produktets forenelighed med hud. Der er således udført 96 timers 
påføringstest på frivillige testpersoner med okklusiv. Disse tests har 
vist, at produktet er ikke-irriterende i brug.

Toksikologisk Godkendt
Produktet er vurderet af en uafhængig toksikolog og er blevet 
erklæret sikker at bruge på hænder og ansigt for personer på 16 år 
og derover.




