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BŐRVÉDELEM

Stokoderm® Aqua PURE
Vízvédő krém

TERMÉK LEÍRÁSA
Speciális nedves munkakrém a vízzel vagy vízbázisú anyagokkal való tartós vagy gyakori 
érintkezés elleni védelemre. Parfüm- és színezékmentes.  

HOL KELL HASZNÁLNI
Olyan munkahelyek, ahol tartósan ki vannak téve víznek és vízalapú szennyező 
anyagoknak (például vízalapú hűtő kenőanyagok, mosószerek, tisztítószerek, 
fertőtlenítőszerek, sók, kevert cement és műtrágya), és gyakori kézmosási 
követelmények. Kesztyűvel vagy PPE-vel együtt használható.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• 1ml-t vigyen fel tiszta és száraz bőrre 1 munkaidő megkezdése előtt és  
 kézmosás után.
•  Dörzsölje be a kéz minden területét, beleértve az ujjak között és a körmök körül. 

NB: A bőr potenciálisan káros anyagoknak és környezetnek való kitettségét a biztonságos 
munkavégzés és a megfelelő egyéni védőeszközök használata révén kell elkerülni. Amennyiben a 
bőrrel való érintkezés nem kerülhető el, ajánlott a bőr egészséges állapotának elősegítése érdekében 
megfelelő bőrvédő krém használata a teljes bőrápolási program részeként.

FORMAT: CREAM

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Innovatív szabadalmaztatott többfázisú 
készítmény 

Kiváló védelmet nyújt a bőrnek a vízbázisú anyagokkal szemben, hidratáló hatással kombinálva, amely segít megnyugtatni a bőrt. 

Hidrofób barrier komplex Robusztus, vízálló fizikai védőréteget képez, amely megakadályozza, hogy az anyagok behatoljanak a bőrbe. 

Egyedi emulziós szerkezet Úgy tervezték, hogy az aktív ÖSSZETEVŐK mélyen behatolhassanak a bőrbe, hogy támogassák annak természetes barrier funkcióját.

Gyors száradás Kellemes, nem ragadós védőfilmet hagy a bőrön, amely rendszeres használatra ösztönöz, és nem befolyásolja a kézi 
szerszámokkal való ügyességet.

Bisabololt tartalmaz, a kamilla egyik 
összetevőjét.

Bőrkondicionáló szer, amely segíthet a bőr regenerációs folyamatának és természetes barrier funkciójának stimulálásában.

Hamameliszt tartalmaz Segít megelőzni a bőrpírt és nyugtató hatású.

Parfüm- és színezékmentes Olyan emberek számára készült, akik érzékenyek a parfümökre és a színezékekre, és akik olyan termékeket részesítenek 
előnyben, amelyek nem tartalmazzák ezeket. 

Alkalmas élelmiszeripari létesítményekhez A terméket független vizsgálatnak vetették alá, és a termék nyomnyi mennyiségei várhatóan nem okoznak káros toxikológiai 
hatásokat. Az élelmiszer-kezelők csak a használati utasításoknak megfelelően használhatják a terméket, és a termék nem 
érintkezhet közvetlenül élelmiszerrel vagy élelmiszert tartalmazó tárgyakkal.

ECARF tanúsítvánnya1 Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) kritériumainak az érzékeny bőr által jól 
tolerálhatóság tekintetében. ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Bőr Hipoallergén Bőrgyógyász tesztelte, hogy ellenőrizze és megerősítse, hogy ez a termék nagyon alacsony allergén potenciállal rendelkezik, és 
érzékeny bőrre tervezték. 

Kifejezetten az arcon is használható Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol az arc szennyeződéseknek lehet kitéve, valamint a személyi védőfelszerelés 
kiegészítéseként. 

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva (5.0–6.0) A bőr természetes pH-értékéhez igazodik, hogy segítsen minimalizálni a bőr savköpenyének - egy természetes rétegnek, amely 
segíti a természetes baktériumegyensúly fenntartását - a termék használatából eredő károsodását.

Proven Kesztyű kompatibilitás Alkalmas latex, vinil és nitril kesztyűkkel való használatra.

Kompatibilis az alkohol alapú kézfertőtlenítőkkel Használható higiéniailag érzékeny területeken, ahol kézfertőtlenítő eljárásokra van szükség.

Szilikonmentes A terméknek nincs káros hatása, ha a festék vagy felületi bevonatok felhordása előtt érintkezik a felületekkel.

Kompatibilis a gumigyártási folyamatokkal Függetlenül tesztelték a Német Gumiipari Technológiai Intézetben (DIK), és bebizonyosodott, hogy nincs negatív hatása a 
vulkanizációs folyamatra.
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JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék. 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonsággal, környezetvédelemmel, kezeléssel, elsősegélynyújtással és 
ártalmatlanítással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a biztonsági 
adatlapot, amely letölthető a következő weboldalról  https://www.scjp.com/en-gb/
safety-data-sheets.

TARTÓSSÁG
A termék élettartama a forgalomba hozatalától számított legalább 30 hónap.
bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva. Az eltarthatósági idő esetében felbontás után: 
lásd a csomagoláson található jelölést.

ALKALMAS ÉLELMISZER-KEZELÉSRE AREAS
A Stokoderm® Aqua PURE a használati utasításoknak megfelelően nem befolyásolja az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát. 

A terméket a HACCP veszélyelemzési módszerrel értékelték. A következő kritikus 
ellenőrzési pontokat azonosították és ellenőrzik az alábbiak szerint -

1. Az élelmiszerek szagára és ízére gyakorolt hatás - A készítményt független  
 vizsgálatnak vetették alá az “Érzékszervi elemzés - Módszertan -  
 Háromszögvizsgálat BS EN ISO 4120:2007” szerint, és bebizonyosodott, hogy nem  
 képes az élelmiszereket beszennyezni.

2.  Possible toxic effects of ÖSSZETEVŐK - An independent oral toxicological evaluation 
was performed and concluded that any foodstuffs which may contain trace 
amounts of the product, are unlikely to cause adverse toxicological effects.

TANÚSÍTVÁNYOK
ECARF minőségbiztosítási pecsét
Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) bőrrel 
való tolerálhatósági kritériumainak. A kozmetikumok a következő kritériumoknak való 
megfelelésért kaphatják meg a minőségi pecsétet:

1.  A termék összetevőinek mennyiségi kockázatértékelése a bőrszenzibilizációs 
potenciáljuk tekintetében, figyelembe véve a meghatározott felhasználási 
feltételeket és mennyiséget. 

2. Orvosilag felügyelt klinikai vizsgálatok atópiás dermatitiszben szenvedő  
 önkénteseken. 

3. Jóváhagyott minőségellenőrzési irányítási rendszer.

További információért látogasson el a http://ecarf-siegel.org/en/about-seal weboldalra. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Az SC Johnson Professional bőrápolási termékeket a kozmetikai helyes gyártási gyakorlat 
(cGMP) követelményeit követő létesítményekben gyártják. 

A gyártáshoz felhasznált összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt felhasználnánk a kiváló minőségű termékeink gyártásához. 

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek. 

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
Független bőrgyógyászati vizsgálatok, amelyeket a termék bőrkompatibilitásának értékelésére 
végeztek önkéntes tesztalanyokon, okkluzív, 69 egymást követő órán át tartó alkalmazási 
modelleken, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem irritál.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és biztonságosnak nyilvánította a 16 éves 
vagy annál idősebb felnőttek kezén, arcán és nyakán történő használatra.

Bőr Hipoallergén Risk Assessment
A készítményt egy független toxikológus úgy értékelte, hogy a készítményt úgy állították 
össze, hogy az allergiás bőrreakció kiváltásának kockázata minimális, vagy egyáltalán 
nem áll fenn, és így megfelel a “hipoallergikus” (Delphic Solutions Ltd, Egyesült Királyság) 
megjelölés követelményeinek. 

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK
Bőr Hipoallergén
A parfümmentes és a Festékmentes készítmény nem mutatott bőrirritációt vagy 
szenzibilizációt kiváltó potenciált a független 6 hetes ismétlődő irritációs tapaszvizsgálat 
(HRIPT) elvégzése után. 
 
Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját. 

Barrier Property Test
Ismételt, egészséges önkénteseken végzett, elfedett irritációs tapaszos vizsgálatot 
végeztek egy vízben oldódó anyaggal (nátrium-lauril-szulfát), amelyet naponta kétszer 
30 percen keresztül (egyszer reggel és egyszer délután) alkalmaztak 4 napon keresztül. 

Az eredmények (1. ábra) azt mutatják, hogy a Stokoderm® Aqua PURE jelentősen 
csökkenti a transzepidermális vízveszteséget (TEWL) a nem védett bőrhöz képest.

Stokoderm® Aqua PURE
Vízvédő krém

Repeated 4 Day Occluded Irritation Test

Stokoderm® Aqua PURE
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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

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi 
ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen 
felelősséget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik 
felek meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. 
Különösen nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és 
jogi értelemben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, 
hogy a technológiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

KOMPATIBILITÁSI TESZTEK 
Kesztyű kompatibilitás 
Független vizsgálatok szerint a Stokoderm® Aqua PURE használata jó hírű latex-, vinil- és 
nitrilkesztyűkkel együtt nincs káros hatással a kesztyű szakító tulajdonságaira a BS EN 
455-2:2009 vizsgálati módszertan szerint.

Fertőtlenítőszer kompatibilitási teszt
A Stokoderm® Aqua PURE és az alkoholalapú kézfertőtlenítőszerek kompatibilitását 
egy módosított EN13727 vizsgálati protokoll segítségével vizsgálták. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a Stokoderm® Aqua PURE nem befolyásolja negatívan az alkohol alapú 
kézfertőtlenítők hatékonyságát a Ps aeruginosa, E coli, S aureus és E hirae ellen.

A gumigyártási folyamat kompatibilitása 
A Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) által a DIN EN ISO/IEC 17025 
szerint végzett vizsgálatok szerint a Stokoderm® Aqua PURE használata a gumigyártási 
folyamatban nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

Stokoderm® Aqua PURE
Vízvédő krém

ÖSSZETEVŐK 
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 | GD4980/1122

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

SAQ100ML Tubus 100 ml 12 -

24668 Palack szivattyúval 500 ml 20 -

SAQ1L Patron 1 literes (PR) 6 PRO1LDS

24666 Softbox 1 literes (V) 9 27655, 26180, 
PN89741X10


