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Stokoderm‰ Grip PURE 
Huidbeschermende crème - verbetert de grip

PRODUCTBESCHRIJVING
Universele huidbeschermende crème zonder geur- en kleurstoffen 
met de adstringerende stof Eucoriol®. Helpt de grip in vochtige 
omgevingen te verbeteren en vermindert huidverweking onder 
handschoenen.

WAAR TE GEBRUIKEN
Geschikt voor de meeste werkplekken ter bescherming tegen matige 
tot intensieve blootstelling aan stoffen op olie- en waterbasis (zoals olie, 
vet, smeermiddelen en reinigingsmiddelen) waar soms handschoenen 
worden gedragen.

NB:  Blootstelling van de huid aan mogelijk gevaarlijke stoffen en omgevingen dient 
indien mogelijk te worden voorkomen door de implementatie van veilige werkwijzen en 
het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.  Waar blootstelling van de 
huid niet kan worden voorkomen, wordt het gebruik van een juiste huidbeschermende 
crème aanbevolen als onderdeel van een volledig Skin Care-programma om het risico op 
een beroepsgerelateerde huidaandoening te verminderen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Vóór het werken:
 • Verdeel 1 ml over de schone en droge huid aan het begin van 

elke dienst en na het handen wassen.
 • Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers en 

rond de nagels.

HUIDBESCHERMING | UNIVERSEEL

KENMERKEN VOORDELEN

Unieke formule met dubbele werking Beschermt de huid tegen matige tot intensieve blootstelling aan verontreinigingen en verbetert 
tegelijkertijd de grip.

Bevat de adstringerende stof Eucoriol® Adstringerende stoffen trekken de huid samen en gaan zwelling tegen wanneer er wordt gewerkt 
in natte, vochtige of gesloten omstandigheden; zo wordt de grip verbeterd en huidbeschadiging 
tegengegaan.

Bewezen universele bescherming Geschikt voor een breed scala aan werkomgevingen met matige tot intensieve blootstelling aan 
verschillende soorten al dan niet op water gebaseerde stoffen.

Bevat een mix van huidverzorgende 
ingrediënten 

Bevat huidverzachtende stoffen, conditioners en vochtbindende ingrediënten die eraan bijdragen 
dat de huid vocht vasthoudt en flexibel blijft en die scheurtjes voorkomen en ervoor zorgen dat de 
huid prettig aanvoelt. Geschikt voor een gevoelige en door het werk belaste huid.

Bevat geen geur- en kleurstoffen Geen toegevoegde geur- en kleurstoffen. Ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor geur- en 
kleurstoffen en die de voorkeur geven aan producten waaraan deze niet zijn toegevoegd.

Onderscheiden met het ECARF-
kwaliteitskeurmerk

Ideaal voor mensen die lijden aan allergieën en geschikt voor een gevoelige en een naar eczeem 
neigende huid.

Bevat glycerine Verbetert het vochtvasthoudende vermogen van de bovenste huidlagen en ondersteunt de eigen 
vochthuishouding en de natuurlijke barrièrefunctie van de huid.

Bewezen compatibiliteit met 
handschoenen  

Geschikt voor gebruik onder latex-, vinyl- en nitrilhandschoenen.

Heeft geen negatieve invloed op de 
kwaliteit van levensmiddelen en 
conform HACCP 

Bij correct gebruik van het product in voedselverwerkende omgevingen en bereidingszones heeft 
het geen negatieve invloed op de kwaliteit van voedingsmiddelen en bestaat er geen risico voor de 
gezondheid van de consumenten. 

Zonder siliconen Het product heeft geen nadelig effect bij contact met oppervlakken waarop verf of coatings moeten 
worden aangebracht.

Compatibel met 
rubberproductieprocessen

Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK). Aangetoond dat het 
geen negatief effect heeft op het vulkanisatieproces.

VORM: CRÈME
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SC Johnson Professional GmbH

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland

Contact Benelux

Telefoon:

02 461 05 75 (België)

013 456 19 15 (Nederland)

+49 2151 7380 1580

Fax: +49 2151 7380 1502

info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert 

echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien 

van bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt 

er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of 

geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op basis van technologische 

vooruitgang of andere ontwikkelingen.

Stokoderm‰ Grip PURE  
Huidbeschermende crème - verbetert de grip

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat wordt gereguleerd door en 
voldoet aan de verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd) 
betreffende cosmetische producten.  

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp 
en verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te 
raadplegen dat kan worden gedownload van www.debgroup.
com/nl/sds.

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur, 
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard.  
Houdbaarheid na opening:  zie de informatie op de productverpakking.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
Het gebruik van Stokoderm® Grip PURE volgens de gebruiksinstructies 
heeft geen invloed op de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen. 

Het product is beoordeeld volgens de HACCP-gevarenanalyse 
methodiek. De volgende kritische controlepunten werden geïdentificeerd 
en zijn als volgt gecontroleerd:
 
1.  Impact op geur en smaak van levensmiddelen - De formule 

is onafhankelijk getest volgens de ‘Sensory Analysis - 
Methodology - Triangle Test BS EN ISO 4120:2007’ en daarbij 
bleek dat deze geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van 
levensmiddelen. 

2.  Mogelijke toxische effecten van ingrediënten – Er werd een 
onafhankelijke orale toxicologische evaluatie uitgevoerd waaruit 
werd geconcludeerd dat voedingsmiddelen die sporen van het 
product bevatten, waarschijnlijk geen nadelige toxicologische 
effecten veroorzaken. 

CERTIFICERINGEN
ECARF-kwaliteitskeurmerk
Het European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kent 
het ECARF-kwaliteitskeurmerk toe aan allergievriendelijke producten. 

Cosmetische producten kunnen dit keurmerk krijgen wanneer ze aan 
de volgende criteria voldoen: 

1. Kwantitatieve risicoanalyse van de productingrediënten met 
betrekking tot hun sensibilisatiepotentieel, rekening houdend 
met de specifieke gebruiksomstandigheden en hoeveelheid  

2. Onder medisch toezicht klinisch getest bij vrijwilligers met 
atopische dermatitis  

3. Goedgekeurd systeem van kwaliteitscontrolemanagement 

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), ETHYLHEXYLSTEARATE, GLYCERYL STEARATE 
SE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM BISCHLOROPHENYL 
SULFAMINE, ISOPROPYL PALMITATE, GLYCOL DISTEARATE, 
XANTHAN GUM, CETEARETH-6, CETEARETH-25, 1,2-HEXANEDIOL, 
CAPRYLYL GLYCOL, TROPOLONE.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE INHOUD AANTAL/

KARTON

SGP100ML 4000006663 Tube 100 ml 12

SGP1L 4000006662 Patroon 1 liter 6

PRO1LDSMD 4000005808 Dispenser 1 liter 1

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die 
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen.  

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige 
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van 
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional.  

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar 
onze klanten worden verstuurd.  

PRODUCTVEILIGHEID 
Huidverdraagzaamheidstest
Klinische dermatologische testen om de huidverdraagzaamheid van het 
product te beoordelen zijn uitgevoerd met behulp van vrijwillige 
proefpersonen volgens occlusieve en herhaalde aanbrengingsmodellen. 
Deze testen, evenals het gebruik in de praktijk, hebben aangetoond dat 
het product zeer goed verdragen wordt door de huid. 
Huidverdraagzaamheidsrapporten van deskundigen zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Toxicologische goedkeuring 
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en 
productstabiliteit.  Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met 
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.   

COMPATIBILITEITSTESTEN 
Compatibiliteit met handschoenen 
Uit onafhankelijke testen waarbij gebruik gemaakt wordt van de BS EN 
455-2:2009 testmethodologie blijkt dat het gebruik van Stokoderm® Grip 
PURE in combinatie met kwalitatieve latex-, vinyl- en nitrilhandschoenen 
geen nadelige invloed heeft op de trekeigenschappen van de handschoenen.

Compatibiliteit met het rubberproductieproces  
Volgens testen door het Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 
(DIK) conform DIN EN ISO/IEC 17025 is het gebruik van Stokoderm® 
Grip PURE bij het rubberproductieproces niet van invloed op de 
cohesiekracht van rubber.

EFFICIËNTIE TEST  
Barrière Eigenschap Test
De beschermende werking van Stokoderm® Grip PURE werd getest met de 
gemodificeerde Tandem Repetitive Occlusive Irritation Test (TRIT), een 
moderne huidfysiologische in vivo testmethode. De irriterende modelstoffen 
worden daarbij vier dagen lang, tweemaal per dag gedurende 30 minuten 
occlusief op de huid aangebracht. De resulterende huidirritatie wordt bepaald 
en vergeleken aan de hand van de visuele score (VS); de resulterende 
barrièrebeschadiging aan de hand van het transepidermale vochtverlies 
(TEWL). Stokoderm® Grip Pure vermindert het irriterende effect van de 
irriterende teststoffen significant vergeleken met onbehandelde huid. 


