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BESKYTTE / SPESIAL 

Stokoderm® Protect
Generell beskyttende krem

PRODUKTBESKRIVELSE
Universalkrem for profesjonell bruk, uten parfyme til bruk før arbeid. For 
beskyttelse mot lette til moderate vannbaserte og ikke-vannbaserte 
forurensinger på arbeidsplassen. 

BRUKSOMRÅDE
Passer på de fleste arbeidsplasser som generell industri og 
næringsmiddelindustri.

ANBEFALT FOR FØLGENDE TYPER SMUTS
Oljebaserte og vannbaserte stoffer: olje, fett, smøremidler og 

vaskemidler.

BRUKSANVISNING
Før-arbeidet:

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

hverandre, mellom fingrene og rundt neglene.

FORMAT: KREM

SILICONE-FREE

PERFUME-FREE

BESKRIVELSE FORDELER
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Testet for universell beskyttelse 
Egnet for et bredt spekter av arbeidsmiljøer med lett til moderat eksponering for ulike typer vann- og ikke-
vannbaserte stoffer.

Hurtigtørkende
Legger en behagelig, ikke-klebrig beskyttende film på huden for å fremme regelmessig bruk 
og ikke påvirke behendighet med håndholdte verktøy.
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Inneholder Xanthan Gum Meget effektiv polymer som brukes til å stabilisere produktets beskyttende film ved påføring på huden.

Inneholder Kaolin Et naturlig mineral som fyller opp porene og bidrar til å hindre inntrengning av oljebaserte stoffer.

Inneholder Glycerin
En fuktighetsgivende ingrediens som hjelper med å forhindre uttørking og etterlater huden med en behagelig glatt 
følelse.

Uten parfyme
Ikke tilsatt parfyme. Ideell for personer som er følsomme overfor parfyme og som foretrekker produkter som ikke har 
dette tilsatt.

Silikonfri
Produktet har ingen negativ effekt ved kontakt med overflater før påføring av maling eller 
overflatebelegg.
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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. 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 under latex-, nitril- og vinylhansker.

Uavhengig dermatologisk testet Lappetester viser at produktet er ikke-irriterende under bruk.
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Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. 
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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 voksne 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 48 timers i semi okklusiv 
påføringstest på frivillige testpersoner. Disse testene, viser at produktet 
er ikke-irriterende i bruk.

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG DISPENSER

UPW100ML 100ml Tube 12 -

UPW1L 1L Patron 6 PRO1LDS

Stokoderm® Protect

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.

Stokoderm® Protect
Generell beskyttende krem

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® Protect i henhold til bruksanvisninger, påvirker 
ikke kvaliteten og sikkerheten til matvarer.

Produktet har blitt vurdert ved hjelp av HACCP-prinsippene. De 
følgende kritiske kontrollpunkter ble identifisert og kontro som følger:

INGREDIENSER

AQUA (WATER), KAOLIN, CETEARYL ALCOHOL, DICAPRYLYL 

CARBONATE, GLYCERIN, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, 

DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM 

CETEARYL SULFATE, CI 15985, CI 19140.

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 til å avgi
smak på mat

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

KOMPATIBILITETSTESTER

Test for Kompatibilitet med Hansker

I en uavhengig BS EN 455-2:2009 test har bruken av Stokoderm® 
Protect, kombinert med latex-, vinyl- og nitrilhansker ingen skadelig 
effekt på hanskens strekkegenskaper.

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® 

Protect ikke påvirker den kohesive styrken av gummi i 
gummiproduksjonsprosessen.

EFFEKTIVITETSTESTER

Gjentatt Human Irritasjon Test (HRIPT)

11 dagers HRIPT tester viser at Stokoderm® Protect er effektiv for å 
redusere irritasjon forårsaket av den vannbaserte irritant natrium lauryl 
sulfat.

Test for Barriereegenskaper

Gjentatt okklusiv irritasjonstest ble utført på 14 friske forsøkspersoner med 
en vannløselig substans (Sodium Lauryl Sulphate) og en ikke-
vannoppløselig substans (etylacetat / undecylensyre, 1: 1). Hvert stoff ble 
påført en gang daglig i 30 minutter over 5 dager, vekslende mellom 
påføring av vannbasert stoff om morgenen og ikke-vannbasert stoff på 
ettermiddagen.

Resultatene (FIGUR 1) viser at Stokoderm® Protect reduserer visuelt 
hudrødhet og transpidermalt vanntap (TEWL) sammenlignet med 
ubeskyttet hud.

FIGUR 1




