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BESKYTTE / SPESIAL 

SPF 50 UV solkrem for profesjonell bruk

PRODUKTBESKRIVELSE 
Vannfast SPF50 solkrem uten parfyme. For profesjonell bruk til å beskytte 

huden mot de skadelige effektene av UVA-, UVB- og UVC-stråler.

BRUKSOMRÅDE
Til personer som arbeider utendørs og blir eksponert for solstråler type 
UVA og UVB og personer som arbeider med industrielle prosesser som 
f.eks. buesveising og som blir eksponert for stråler type UVC.

BRUKSANVISNING

Å  Påfør en rikelig mengde på ren, tørr hud 15 minutter før eksponering  
 for UV-stråler.

Å  Påfør på nytt hver 2. til 3. time, eller hyppigere ved svetting eller vask.
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Høy beskyttelse, UVB 50 Solbeskyttelsesfaktor 50 øker tiden som huden er naturlig beskyttet mot solens UVB-stråler med 50.

UVA-beskyttelse Overholder de europeiske anbefalingene for beskyttelse mot skadelige følger av UVA-stråler.

UVC-beskyttelse
Gir ekstra beskyttelse mot UVC-stråler som blir kunstig fremstilt under enkelte industrielle prosesser, som 
buesveising. Erstatter ikke personlig verneutstyr.

Vannfast Tester viser at solkremen beholder SPF50-beskyttelsen etter 80 minutter i vann.

Føles ikke fet etter påføring Føles ikke fet etter påføring for å oppmuntre til regelmessig bruk og påvirker ikke håndteringen av håndholdt verktøy.

Uavhengigt dermatologisk testet Patch-tester viser at produktet er ikke-irriterende ved bruk.
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R Inneholder glyserin Fuktighetsgivende ingrediens som hjelper å forhindre tørrhet og etterlater huden behagelig etter bruk.

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

Silikonfri Egnet til bruk i alle produksjonsområder hvor malings- og overflatebelegg prosesser utføres. 
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Uavhengig testet av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK). Det er dokumentert at produktet ikke har 
negativ innvirkning på vulkaniseringsprosessen.

Kompatibel med gummiproduksjon 
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KOMPATIBILITETSTESTER 
Egnethet for gummi produksjonsprosess
I tester gjennomført av Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 

(DIK) i samsvar med DIN 53530, viser at bruken av Stokoderm® Sun 
Protect 50 PURE ikke påvirker den kohesive styrken av gummi i 
gummiproduksjons-prosessen. 

EFFEKTIVITETSTESTER

In vitro-vurdering af UVA-PF
Fastslått i henhold til ISO 24443:2012.

UVB Effektivitetstest in vivo 
Ved å bruke den internasjonale standarden for å bestemme 
solbeskyttelsesfaktoren (ISO 24444: 2010) ble SPF bestemt sammen 
med krav om vannfasthet.

UVC Effektivitetstest in vitro
Ved hjelp av en modifisert COLIPA-metode ble trapesregelen brukt til å 
bekrefte at produktet gir en tydelig lavere transmisjon av UVC-
området> 200 nm. 

Spesiell Merknad 

Selv ikke UV-beskyttende kremer med høy SPF gir full beskyttelse mot 
UV-stråler og erstatter ikke behovet for egnet bekledning eller 
verneutstyr.

Vannmotstandstest
Bestemmelse av SPF-faktor, i henhold til ISO 24444: 2010 (E) før og 
etter frivillige forsøkspersoners nedsenkning i et spa-basseng i 4 x 20 
minutter, bekrefter at solkremen har en SPF50 og er vannresistent. 

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.

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 kropp og ansikt for barn over 6 måneder og voksne, 
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 96 timers okklusiv påføringstest 
på frivillige testpersoner. Disse testene, viser at produktet er ikke-
irriterende i bruk.

PAKNINGSSTØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSE ANTALL PR. KARTONG DISPENSER

SPC1L 1L Patron 6 SUN1LDS

INGREDIENSER

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.

Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE 

SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
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T: +47 66 80 34 40
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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.

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

SPF 50 UV solkrem for profesjonell bruk

OBS!: For liten mengde av produktet reduserer den beskyttende effekten. 

Overeksponering for sol er en alvorlig helsetrussel. Selv ikke solkrem med 

høy SPF gir full beskyttelse mot UV-stråler og erstatter ikke behovet 

for å bruke egnet personlig verneutstyr og klær. Unngå overdreven 

UV-eksponering. Unngå at spedbarn og småbarn oppholder seg i 

direkte sollys og sørg for at de bruker beskyttende klær. Unngå 

øyekontakt.




