
1/21/21/2

BESKYTTE / SPESIAL 

StokodermÈ Aqua PURE
Beskyttende krem - vannbaserte stoffer

PRODUKTBESKRIVELSE 
Spesial fÖr-arbeid krem for profesjonell bruk for å beskytte mot langvarig 

eller hyppig eksponering for vannbaserte stoffer og løsninger. Uten farge 

og parfyme.

BRUKSOMR¡DE
For bruk innen industri, næringsmiddel og helse og og der det ofte er 
hyppige håndvaskbehov.

ANBEFALT FOR FØLGENDE TYPER SMUTS
Langvarig eksponering for vann og vannbaserte forurensninger: 
vannbaserte kjølesmøremidler, vaskemidler, rengjøringsmidler, 
desinfeksjonsmidler, salter, blandet sement og gjødsel.

BRUKSANVISNING

Å Påføres ren og tørr hud før hver arbeidsperiode og etter håndvask.
Å Gni først håndbakene mot hverandre, deretter håndflatene mot

hverandre, mellom fingrene og rundt neglene.
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Innovativ patentert flerfaset 
formulering

Gir en overlegen hudbeskyttelse mot vannbaserte stoffer kombinert med en fuktighetsgivende og nærende effekt.

Hydrofob barriere Danner et robust, vannbestandig og fysisk beskyttende lag som hindrer forurensninger i å trenge dypt inn i huden.

Hurtigtørkende
Legger en behagelig, ikke-klebrig beskyttende film på huden for å fremme regelmessig bruk og ikke påvirke behendighet med 
håndholdte verktøy.

Skin Hypoallergenic 
Dette produktet har blitt testet av en uavhengig dermatolog ved bruk av Human Repeat Insult Patch Tests (HRIPT) for å 
bekrefte at produktet ikke irriterer huden og har svært lavt allergipotensial.

Designet for sensitiv hud1
Dette produkt er formulert for å redusere allergifremkallende potensial, og dette betyr at produktet er uten farge og 
parfyme, Skin Hypoallergenic og ECARF sertifisert3. 
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Uten farge og parfyme Ideel til personer som er sensitive overfor parfyme eller farve og som foretrekker produkter som ikke har dette tilsatt.

Inneholder Bisabolol og Hamamelis Et hudpleiemiddel som støtter stimulering av hudregenerasjonsprosessen og den naturlige barrierefunksjon.

Formulert tett til hudens naturlige 
pH-verdi (4,0 - 6,5)

Hjelper med å minimere produktets innvirkning på  hudens syrekappe; et lag på overflaten av huden som støtter hudens 
naturlige bakterielle balanse.

Silikonfri Produktet har ingen negativ effekt ved kontakt med overflater før påføring av maling eller overflatebelegg.
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Sertifisert av HACCP International2
Sertifisert av HACCP International som egnet for bruk i anlegg som opererer i samsvar med et HACCP-basert mattrygghets-
program (Food Zone Classification SSZ) når den brukes som anvist. Ved håndtering av næringsmidler skal produktet brukes i 
samsvar med instruksjonene på etiketten, og produktet bør ikke komme i direkte kontakt med næringsmidler eller varer som 
inneholder næringsmidler.

ECARF Sertifisert3
Dette produktet oppfyller European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) kriterier for å bli godt tolerert av 
sensitiv hud. ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Egnet for bruk i 
næringsmiddelhåndtering

Produktet er uavhengig evaluert og sporbare mengder av produktet forventes ikke å forårsake uheldig  toksikologiske effekter. 
Ved håndtering av næringsmidler skal produktet brukes i samsvar med instruksjonene på etiketten, og produktet bør ikke 
komme i direkte kontakt med næringsmidler eller varer som inneholder næringsmidler.

Kompatibel med gummiproduksjon
Uavhengig testet av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK). Det er dokumentert at produktet ikke har 
negativ innvirkning på vulkaniseringsprosessen.

Kompatibel med hansker Egnet til bruk med latex-, nitrile- og vinyl hansker.

Kompatibel med alkoholbaserte 
desinfiseringsmidler Kan brukes på hygienesensitive områder der hånddesinfiserende prosedyrer er nødvendige.

1Produktet garanterer ikke at risikoen for en allergisk reaksjon er fullstendig utelukket. Allergikere bør alltid studere ingredienslisten før bruk av produktet.

DESIGNET FOR SENSITIV HUD1 
Produktet er formulert for å redusere potensialet for allergi:
• Uten farge & parfyme

• Skin hypoallergenic

• ECARF sertifisert3
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KVALITETSSIKRING 
SC Johnson Professionals produkter produseres i fasiliteter som følger 
passende kvalitetssikringspraksis, inkludert vurdering av kvalitetskontroll-
prosesser for råvarer og ferdigvarer, og overholder alle lovkrav som gjelder 
for produksjon av slike produkter.

PRODUKTSIKKERHETSGARANTI
Produktsikkerhetsvurdering
Produktet er vurdert av en uavhengig toksikolog og er erklært å være 
sikker for bruk på hender, ansikt og hals for personer over 16 år, når det 
brukes som anvist, og oppfyller alle relevante lovkrav.

Hudkompatibilitetstest
Uavhengige dermatologiske tester er foretatt for å vurdere produktets 
hudkompatibilitet. Det er således utført 69 timers i semi okklusiv 
påføringstest på frivillige testpersoner. Disse testene, viser at produktet er  
ikke-irriterende i bruk..

Skin Hypoallergenic Risikovurdering
Formuleringen er vurdert av en uavhengig toksikolog slik at produktet er 
formulert i en så måte at den gir minimal eller ingen risiko for å provosere 
en allergisk hudrespons og dermed oppfyller kravene til å bli beskrevet som 
“Hypoallergenic” (Delphic Solutions Ltd, UK). 

Allergikere bør alltid forholde seg til ingredienslisten før bruk av produktet.

EFFEKTIVITETSTESTER
Skin Hypoallergenic
Den parfyme- og fargefri formulering viser ikke potensiale til å fremkalle 
hudirritasjon eller sensibilisering etter utførelse av en uavhengig 6-ukers 
gjentatt irritasjons lappetest (HRIPT).

Allergikere bør alltid forholde seg til ingredienslisten før bruk av produktet.

Test for Barriereegenskaper  
Gjentatt okklusiv irritasjonstest ble utført på friske forsøkspersoner 
med en vannløselig substans (Sodium Lauryl Sulphate) som ble påført to 
gange daglig i 30 minutter (en gang om morgenen og en gang om 
ettermiddagen) over 4 dager.

Resultatene (FIGUR 1) viser at Stokoderm® Aqua PURE signifikant reduserer 
transpidermalt vanntap (TEWL) sammenlignet med ubeskyttet hud.

Stokoderm® Aqua PURE

Beskyttende krem - vannbaserte stoffer

LOVGIVNING
Dette produktet er et kosmetisk produkt og oppfyller kravene i Europa-
parlamentets og Rådets regulering (EC) No. 1223/2009 (som endret) om 
kosmetiske produkter.

SIKKERHETSDATABLADER
Sikkerhetsdatablad kan lastes ned fra www.scjp.com/no-nb/
sikkerhetsdatablader for informasjon om sikkerhet, miljø, håndtering, 
førstehjelp og bortskaffelse.

HOLDBARHET
Dette produktet har en holdbarhet på minst 30 måneder fra 
produksjonsdato når den er lagret uåpnet ved romtemperatur.

EGNET FOR BRUK I NÆRINGSMIDDELHÅNDTERING
Bruken av Stokoderm® Aqua PURE i henhold til bruksinstrukser, påvirker ikke 
kvaliteten og sikkerheten til næringsmidler.
Produktet har blitt vurdert ved hjelp av HACCP-risikoanalysemetoden.  De 
følgende kritiske kontrollpunkter ble identifisert og kontrollert som følger:

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG DISPENSER

SAQ100ML 100ml Tube 12 -

SAQ1L 1L Patron 6 PRO1LDS

INGREDIENSER
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, 

CETEARYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-2, DIPOLYHYDROXYSTEARATE, 

PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL GLUCOSIDE, C 12-15 ALKYL 

BENZOATE, STEARIC ACID, PETROLATUM, 1,2-HEXANEDIOL, PEG-30 

DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PEG-40 STEARATE, CAPRYLY GLYCOL, 

HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) WATER, BISABOLOL, 

ALCOHOL, TROPOLONE.

Stokoderm® Aqua PURE

1.  Effekt på lukt og smak til næringsmidler - Formuleringen er uavhengig
testet ifølge, sensorisk analyse - Metodikk - Triangle Test BS EN ISO
4120: 2007‚ og har vist seg ikke å ha potensial å avgi smak til
næringsmidler.

2. Mulige toksiske effekter av ingredienser - en uavhengig oral
toksikologisk evalueringen ble utført og konkluderte at eventuelle
næringsmidler som kan inneholde spormengder av produktet,
sannsynligvis ikke vil forårsake uønskede toksikologiske effekter.

SERTIFIKATER

HACCP International Sertifisert
Dette produktet og dispenserne det skal brukes med, har blitt 
sertifisert av HACCP International som matsikre håndhygiene-
produkter egnet for bruk i anlegg som opererer i samsvar med 
et HACCP-basert mattrygghetsprogram i Food Zone

2

Classification SSZ (Splash or Spill Zone). Dette betyr at produktene er egnet 
for bruk i mathåndteringsområder som kjøkken, produksjonsområder og 
prosessområder, men ikke egnet for å komme direkte i kontakt med mat eller 
gjenstander som vil berøre mat. HACCP Internationals evaluering og 
sertifisering er strengt begrenset til spørsmål om mattrygghet eller driften av 
et HACCP-basert mattrygghetsprogram. Selv om HACCP International tar alle 
rimelige forbehold i sin evaluering av produktene eller tjenestene som er 
beskrevet her, garanterer ikke HACCP International at enhver matsikkerhets-
risiko ved enhver bruk er identifisert. Ingen garanti, verken uttrykt eller 
underforstått, gis i utstedelsen av denne erklæringen.

ECARF Kvalitetsmerke

Stiftelsen Europeisk senter for allergiforskning  
(ECARF) tildeler ECARFkvalitetsmerket til allergi-  
vennlige produkter. Kosmetiske produkter kan få dette 
kvalitetsmerket når følgende kriterier er oppfylt: 

1. Kvantitativ risikovurdering av produktets bestanddeler med hensyn
til deres potensial for sensitisering, under hensyntagen til deres
spesifiserte bruksbetingelser og mengde.

2. Medisinsk overvåket klinisk studie av frivillige med atopisk dermatitt.

3. Godkjent system for kvalitetskontroll.

Besøk http://ecarf-siegel.org/en/about-seal for mer informasjon.
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Gjentatt okklusiv irritasjonstest, 4 dager

Stokoderm® Aqua PURE
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1 Produktet garanterer ikke at risikoen for en allergisk reaksjon er fullstendig 

utelukket. Allergikere bør alltid studere ingredienslisten før bruk av produktet.

Produktet er designet for sensitiv hud og formulert 
for å redusere allergifremkallende potensial1
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KOMPATIBILITETSTESTER 
Test for Kompatibilitet med Hansker  
I en uavhengig BS EN 455-2:2009 test har bruken av Stokoderm® Aqua PURE, 
kombinert med latex-, vinyl- og nitrilhansker ingen skadelig effekt på 
hanskens strekkegenskaper.

Test for Kompatibilitet med Hånddesinfeksjon 
Stokoderm® Aqua PURE kompatibilitet med alkoholbaserte 
hånddesinfeksjonsmidler ble testet ved hjelp av en modifisert EN13727 
testprotokoll. Resultatene viser at Stokoderm® Aqua PURE ikke negativt 
påvirker effekten av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler mot 
Ps. aeruginosa, E. coli, S. aureus og E. hirae.

Kompatibilitet med Produksjonsprosesser for Gummi  
Tester, utført av Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) i samsvar 
med DIN EN ISO/IEC 17025, viser at bruken av Stokoderm® Aqua PURE ikke 
påvirker den kohesive styrken av gummi i gummiproduksjonsprosessen.

NB: Når det er mulig, bør hudeksponering mot potensielt skadelige stoffer 
og miljøer unngås gjennom implementering av sikker arbeidspraksis og bruk 
av egnet personlig verneutstyr. Hvis hudeksponering ikke kan unngås, 
anbefales det å bruke en passende hudbeskyttelseskrem som en del av et 
komplett hudpleieprogram for å redusere risikoen for yrkesrelaterte 
hudsykdommer.

SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

T: +47 66 80 34 40
norge.pro@scj.com
www.scjp.com

Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. 

Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, inkludert med 

hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal man legge 

merke til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for 

produktegenskaper i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre 

endringer i henhold til teknologisk utvikling eller videreutvikling.




