
    1/2

Stokoderm‰ SUN PROTECT 50 PURE 
Huidbeschermende UV-lotion met SPF 50 voor professioneel gebruik 

PRODUCTBESCHRIJVING
Geurvrije en water bestendige zonnebrandlotion met SPF 50. Met een 
breed werkingsspectrum voor professioneel gebruik. Beschermt de 
huid tegen de schadelijke effecten van UV-A, UV-B en UV-C-stralen.

WAAR TE GEBRUIKEN
Buitenwerkers die aan UV-A en UV-B-straling worden blootgesteld. 
Werknemers die worden blootgesteld aan UV-C-stralen, zoals die welke 
worden geproduceerd door industriële processen zoals booglassen.

GEBRUIKSAANWIJZING
 • Royaal aanbrengen op schone, droge huid 15 minuten vóór UV-

blootstelling. 
 • Elke 2 - 3 uur opnieuw royaal aanbrengen, vaker bij het zweten 

of na het wassen. 

Het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid product verlaagt de beschermende 
werking. Overmatige blootstelling aan de zon is een ernstige bedreiging voor de 
gezondheid. Zelfs zonnebrandcrème met een hoge SPF biedt geen volledige bescherming 
tegen UV-stralen en is geen vervanging voor persoonlijke beschermeningsmiddelen en 
kleding. Vermijd overmatige UV-blootstelling. Stel baby’s en jonge kinderen niet bloot 
aan direct zonlicht en draag beschermende kleding. Vermijd oogcontact.  

HUIDBESCHERMING | SPECIFIEK

FORMAT: LOTION

KENMERKEN VOORDELEN

UV-B 50 - hoge bescherming Sun Protection Factor (SPF) 50 verlengt de natuurlijke beschermingstijd van de huid tegen UVB-
stralen van de zon met factor 50. 

UV-A-bescherming Sun Protection Factor (SPF) 50 verlengt de natuurlijke beschermingstijd van de huid tegen UVB-
stralen van de zon met factor 50. 

UV-C-bescherming Biedt bescherming tegen UVC-stralen gegenereerd tijdens bepaalde industriële processen, zoals 
booglassen. 

Waterbestendige formuloe Tests bewijzen dat de LSF50-bescherming na 80 minuten in water behouden blijft.

Niet vettig na-gevoel   De water-alcoholische lotion wordt snel in de huid opgenomen, wat regelmatig gebruik bevordert en 
de hantering van het gereedschap niet beïnvloedt.

Bevat glycerine   Vochtinbrenger, die voorkomt dat de huid uitdroogt en na het aanbrengen een glad huidgevoel 
achterlaat

Zonder parum Geen toegevoegde parfum. Ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor parfums en producten 
verkiezen zonder toevoeging van parfum. 

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

Compatibel met productieprocessen 
van rubber  

Onafhankelijk getest bij het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK) en aangetoond dat er 
geen negatief effect is op het vulkanisatieproces. 

UVA UVB
UVC 50

SPF
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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‰ SUN PROTECT 50 PURE  
Huidbeschermende UV-lotion met SPF 50 voor professioneel gebruik 

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. 

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 
96 uur durende patchtests tonen aan dat het product veilig is om te 
gebruiken.  

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.  

Het is veilig verklaard voor kinderen ouder dan 6 maanden en voor 
volwassenen wanneer het volgens de voorschriften wordt gebruikt en 
vormt geen significant risico op irritatie of allergie.

INGREDIËNTEN  
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

COMPATIBILITEITSTESTEN 
Compatibiliteit met productieproces rubber 
Uit testen uitgevoerd door het Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
(DIK) volgens DIN 53530, blijkt dat het gebruik van STOKODERM® Sun 
Protect 50 PURE bij de productie van rubber de cohesiesterkte van rubber 
niet beïnvloedt.  

WERKZAAMHEIDSTESTEN 
In-vitro beoordeling UVA-beschermingsfactor 
De UVA-bescherming werd bepaald volgens de COLIPA richtlijn van 
maart 2011 (Colipa verhouding <3) .

In-vivo test UVB-werking 
De SPF en waterbestendigheid werden bepaald met behulp van de 
International Sun Protection Factor Test Method (ISO 24444:2010). 

In-vitro test UVC-werking 
De bepaling volgens een gewijzigde COLIPA-richtlijn van maart 2011 
bevestigt dat het product een UV-C-bescherming biedt van 200 tot 400 
nm.

BIJZONDERE OPMERKING: Zelfs UV-beschermende crèmes met een 
hoge SPF bieden geen volledige bescherming tegen UV-stralen en zijn 
geen vervanging voor het gebruik/het dragen van passende persoonlijke 
beschermende uitrusting en kleding.

Test waterbestendigheid 
Bepaling van de SPF-factor op basis van ISO 2444444 en de COLIPA 
International Water Resistance SPF-testmethode (2005).

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE SAP-CODE INHOUD AANTAL/
KARTON

SPC30MLWW 4000005629 Tube 30 ml 30

SPC100ML 4000005501 Tube 100 ml 12

SPC1L 4000005630 Patroon 1 liter (PR) 6

PRO1LDSMD 4000005808 Dispenser 1 liter (PR) 1


