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Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE 
SPF 50 UV bőrvédő krém professzionális használatra

TERMÉK LEÍRÁSA  
Széles spektrumú, parfümmentes és vízálló SPF50 fényvédő krém professzionális 
használatra a bőr védelmére a káros UVA, UVB és UVC sugarak ellen.

HOL KELL HASZNÁLNI
Az UVA és UVB napsugaraknak kitett szabadtéri dolgozók és az ipari folyamatok, például az 
ívhegesztés stb. során keletkező UVC-sugaraknak kitett dolgozók.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• 15 perccel az UV-expozíció előtt vigye fel bőségesen a tiszta, száraz bőrre
• Kenje fel 2-3 óránként, vagy gyakrabban, ha izzad vagy mosakszik.

Vigyázat! A túlzásba vitt napozás komoly egészségügyi veszélyt jelent. Még a magas fényvédő faktorral 
rendelkező naptej sem nyújt teljes védelmet az UV-sugarak ellen, és nem helyettesíti a megfelelő egyéni 
védőfelszerelés és ruházat használatát/viselését. Kerülje a túlzott UV-expozíciót.Tartsa a csecsemőket 
és a kisgyermekeket a közvetlen napfénytől távol, és viseljen védőruházatot. Kerülje a szemmel való 
érintkezést.

BŐRVÉDELEM | SPECIALISTA

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

UVB 50 Magas védelem Az 50-es fényvédő faktor 50-szeresére növeli a bőr természetes védelmi idejét a nap UVB sugarai ellen.

UVA védelem Megfelel a káros UVA sugarak elleni védelemre vonatkozó európai ajánlásnak.

UVC védelem További védelmet nyújt az UVC-sugarakkal szemben, amelyeket mesterségesen hoznak létre bizonyos ipari folyamatok, például 
az ívhegesztés során. Nem helyettesíti az egyéni védőfelszerelést.

Vízálló formula A tesztek szerint 80 perc vízben töltött idő után is megőrzi az SPF50 védelmet.

Nem zsíros érzés után Nem zsíros érzés a rendszeres használat ösztönzése érdekében, és segít korlátozni a kézi szerszámok kézügyességére 
gyakorolt hatást.

Glicerint tartalmaz Bőrhidratáló, amely segít megelőzni a kiszáradást, és használat után sima érzetet hagy a bőrön.

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

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.

FORMÁTUM: LOTION

UVA UVB UVCSILICONE PERFUME
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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

Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapul. 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.

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE 
SPF 50 UV bőrvédő krém professzionális használatra

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 bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva a gyártás dátumától számítva legalább 
30 hónapig eltartható.  

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 
A termék bőrkompatibilitásának értékelésére önkéntes tesztalanyok bevonásával, 96 
egymást követő órán át tartó, okkluzív alkalmazási modellben végzett független 
bőrgyógyászati vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék használat közben nem irritálja a 
bőrt.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és biztonságosnak nyilvánította a 6 hónaposnál 
idősebb gyermekek és felnőttek testén és arcán történő használatra.

ÖSSZETEVŐK 
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

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET CASE QUANTITY ADAGOLÓ

SPC100ML Tubus 100 ml 12 -

SPC1L Patron 1 literes (PR) 6 SUN1LDSEN

KOMPATIBILITÁSI TESZTEK 
A gumigyártási folyamat kompatibilitása
A Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) által a DIN 53530 szerint végzett 
vizsgálatok szerint a Stokoderm® Sun Protect 50 PURE használata a gumigyártási 
folyamatban nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK 
Az UVA-PF In vitro értékelése
Meghatározva a következők szerint ISO 24443:2012.

UVB hatékonysági vizsgálat in vivo
A fényvédő faktor meghatározására vonatkozó nemzetközi szabvány (ISO 24444:2010) 
alapján az SPF-et a vízállóságra vonatkozó állítással együtt határozták meg.

UVC hatékonysági vizsgálat in vitro
Egy módosított COLIPA-irányelv szerinti módszerrel, a trapézszabály segítségével igazolták, 
hogy a termék egyértelműen alacsonyabb áteresztőképességet biztosít a 200 nm-nél 
nagyobb UVC-tartományban.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS: Az UV-védő krémek még magas fényvédő faktorral sem 
nyújtanak teljes védelmet az UV-sugarak ellen, és nem helyettesítik a megfelelő egyéni 
védőeszköz és ruházat használatát/viselését.

Vízállósági teszt
Az SPF faktor meghatározása az ISO 24444:2010 (E) szabvány szerint az önkénteseknek 
a gyógymedencében 4 x 20 percig történő vízbe helyezése előtt és után, megerősíti az 
SPF50-et, és azt, hogy ez a fényvédelem vízálló.
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