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BŐRVÉDELEM 

Travabon®

Olaj, zsír és ragasztóvédő krém

TERMÉK LEÍRÁSA
Speciális, kettős hatású munka előtti krém, amely védi a bőrt a nagy mennyiségű olaj 
alapú és tapadó anyagokkal szemben, valamint megkönnyíti a bőr tisztítását. Enyhén 
illatosított.

HOL KELL HASZNÁLNI
Olyan munkahelyeken, ahol a kezek és a karok vízben nem oldódó anyagokkal, 
például oldószerekkel, fémmegmunkáló olajokkal és mechanikai szennyeződésekkel 
érintkeznek; ahol nem praktikus vagy kivitelezhető kesztyű viselése.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• 1ml-t vigyen fel a 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. 

Munka után:
Tisztítás előtt vigyen fel egy kis mennyiségű vizet a kezére, és dörzsölje össze, hogy a 
szennyeződések fellazuljanak, majd folyó vízzel öblítse le. Ez a művelet eltávolítja a 
szennyeződés nagy részét a kézről, így a maradék szennyeződések eltávolításához csak 
enyhe tisztítószert kell használni.

Megjegyzés: A potenciálisan káros anyagoknak és környezetnek való bőrkitettséget a biztonságos 
munkavégzés és a megfelelő egyéni védőeszközök használata révén kerülni kell. Amennyiben a bőrrel 
való érintkezés nem kerülhető el, ajánlott megfelelő bőrvédő krém használata a teljes bőrápolási 
program részeként, hogy elősegítse a bőr egészséges kondicionálását.

FORMÁTUM: KRÉM

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Egyedülálló kettős hatású készítmény Védi a bőrt az olaj alapú munkahelyi anyagoktól és megkönnyíti a bőr hatékony tisztítását.

Magas ásványi anyag tartalom Erős, rendkívül ellenálló fizikai védőréteget képez a bőrön, amely megakadályozza, hogy az anyagok mélyen behatoljanak a 
bőrbe. 

Speciális talajfelszívó emulgeálószert tartalmaz A védőrétegbe beépített felületaktív anyagok keveréke a kezek csak tiszta vízzel történő előzetes leöblítésével aktiválódik, lehetővé téve 
a legtöbb szennyeződés eltávolítását. Ez lehetővé teszi, hogy a maradék szennyeződések eltávolításához csak egy könnyű kézmosószert 
használjunk.

Véd az irritáció ellen Tudományosan bizonyítottan védelmet nyújt az olaj/oldószer alapú anyagok irritáló hatásaival szemben.

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

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.

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.
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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.

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. Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést.

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 vizsgálatokat végeztek a termék bőrrel való kompatibilitásának 
értékelésére önkéntes tesztalanyok bevonásával okklúzióban, 69 egymást követő órán 
át tartó alkalmazási modellekben, azt mutatják, hogy a termék használat közben nem 
irritál

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és kijelentette, hogy 16 éves vagy annál 
idősebb felnőttek kezén biztonságosan használható. 

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

HATÉKONYSÁGI TESZTEK
Bőrvédelmi teszt 
A Karlsruhei Bőrklinika független vizsgálatot végzett egy olyan olaj alapú anyaggal (toluol*), 
amelyről ismert, hogy nagyon agresszív a bőrre nézve, ex vivo emberi bőrmintákon. Ez 
a vizsgálat kimutatta, hogy a Travabon® hatékonyan védi a bőrt az olaj alapú irritáló 
anyagokkal szemben.

Ábra 1: a bőr keresztmetszetének képe 
a toluolnak való 90 perces expozíciót 
követően: a védtelen bőr felhámja alatt 
nagy hólyagok jelennek meg, amelyek a 
felhám és a bőr sérülését és leválását 
eredményezik.

Ábra 2: a bőr keresztmetszetének képe 
a Travabon® alkalmazása, majd a 
toluolnak való 90 perces expozíció után: 
a bőr normál állapotban marad, ami a 
Travabon® védőhatását bizonyítja

* Ebben a kontrollált vizsgálatban a Travabon® előnyeinek bemutatására toluol-t használtak. A 
toluolhoz hasonló agresszív vegyi anyagok kezelésénél megfelelő kesztyűt és egyéni védőfelszerelést 
kell viselni.

Kéztisztító teszt 
A kéztisztítás hatékonyságát 10 egészséges tesztalanyon vizsgálták egy standardizált 
modell szennyeződés (szén Fekete, vasoxid, grafit, petrolátum, olaj, viasz) segítségével. 
A szennyeződés eltávolítására csak vizet használtak, a visszamaradt szennyeződés 
szintjét értékelték. Az eredmények azt mutatják, hogy pusztán vízzel történő öblítéskor 
a szennyeződés 91%-a eltávolítható a bőrről, ha a kezeket Travabon® -val előkezelik.
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CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

TVC100ML Tubus 100 ml 12 -

TVC1L Patron 1 literes (PR) 6 PRO1LDSEN

22325 Softbox 1 literes (V) 9 27655, 26181, 
PN89741X10

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), TALC, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, GLYCERIN, SILICA, GLYCERYL 
STEARATE, LAURETH-10, BENTONITE, XANTHAN GUM, ALGIN, SODIUM PHOSPHATE, 
LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, SILVER 
CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM (FRAGRANCE).
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