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BESKYTTE / SPECIAL 

• Påføres i rigelig mængde på ren, tør hud 15 minutter før udsættelse
for UV-stråler

• Påføres igen hver 2. til 3. time eller oftere ved kraftig sved eller efter
bad

FORMAT: CREME

I

Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE

Solcreme med SPF50 til professionel brug

PRODUKTBESKRIVELSE
Vandfast solcreme uden parfume, med SPF50 til professionel 
brug. Beskytter effektivt huden mod skadelige UVA-, UVB, og UVC-stråler. 

ANVENDELSEOMRÅDE
Til udendørs arbejde, hvor man udsættes for UVA- og UVB solstråler, 
samt ved udsættelse for UVC-stråler fra industriprocesser, f.eks. 
lysbuesvejsning.
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Høj beskyttelsesfaktor, UVB 50 Solbeskyttelsesfaktor 50 forlænger hudens naturlige beskyttelse mod UVB-stråler med en faktor på 50.

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 industriprocesser, f.eks. lysbuesvejsning. Kan ikke 
erstatte personlige værnemidler.

Vandfast Test viser at solcremen bevarer SPF50 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.

Uafhængigt dermatologisk testet Lappetest viser, at produktet er ikke-irriterende i brug.
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R Indeholder glycerin Fugtighedsgivende ingrediens som hjælper med til at hindre tørhed og efterlader huden behagelig glat efter brug.

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

Uden silikone
Produktet skaber ingen negativ effekt ved kontakt med overflader, der efterfølgende skal påføres maling 
eller anden overfladebehandling.
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Kan anvendes i gummifremstilling
Testet af det uafhængige tyske institut for gummiteknologi (DIK) og er påvist ikke at have effekt på 
vulkaniseringsprocessen.



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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KOMPATIBILITETSTEST
Egnethed til gummifremstillingsproces
Ved test gennemført af Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) 
ifølge DIN 53530 påvirker brugen af Stokoderm® Sun Protect 50 PURE ved 
gummifremstilling ikke gummiets adhæsionsstyrke.

EFFEKTIVITETSTESTS
Vurdering af UVA Beskyttelsesfaktor in vitro
Fastlagt 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 >200nm.

Særlige Bemærkninger: 

Solcreme med høj beskyttelse kan ikke helt blokere UV-stråler og kan ikke 
erstatte brugen af passende personlige værnemidler eller 
beskyttelsesbeklædning.

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 SPF50, og at den er vandresistent.

Solcreme med SPF50 til professionel brug

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. 

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 krop og ansigt på børn over 6 måneder og voksne 
personer, 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 96 timers påføringstest på 
frivillige testpersoner med okklusiv. Disse tests har vist, at produktet er 
ikke-irriterende i brug.

FORPAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTAL PR. KARTON DISPENSER

SPC1L 1L Patron 6 SUN1LDS

INGREDIENSER

AQUA, OCTOCRYLENE, HOMOSALATE, BUTYL 

METHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE,

C12-C15 ALKYL BENZOATE, DIISOPROPYL ADIPATE,

BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, 

CELLULOSE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CAPRYLYL 

GLYCOL, GLYCERIN, HYDROXYACETOPHENONE, 

PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 

CROSSPOLYMER, CARRAGEENAN, XANTHAN GUM, DISODIUM 

EDTA, SODIUM HYDROXIDE.

Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE 

Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE

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 
er statte brug af passende personlige værnemidler og beskyttelsesbeklædning. 
Undgå overdreven eksponering for solens stråler. Spædbørn og mindre børn skal 
holdes ude af solen og bære beskyttende tøj. Undgå kontakt med øjnene.




