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SKYDDA 

Stokoderm® Protect
Allmän hudskyddskräm

PRODUKTBESKRIVNING
Allmän, oparfymerad, före arbetet kräm för professionellt bruk som 

hjälper till att skydda huden från lätt till måttlig exponering för vatten och 

icke-vattenbaserade ämnen.

ANVÄNDNING
Lämplig för de flesta arbetsplatser t.ex industri och livsmedels-
anläggningar.

REKOMMENDERAS FÖR FÖLJANDE TYPER AV SMUTS
Oljebaserade och vattenbaserade ämnen: olja, fett, smörjmedel och 

detergenter. 

BRUKSANVISNING
Innan arbetet:

• Applicera på ren och torr hud före varje arbetsperiod och efter handtvätt.
• Gnugga in, också mellan fingrarna och runt naglarna

FORMAT: KRÄM

SILICONE-FREE

PERFUME-FREE

BESKRIVNING FÖRDELAR
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Beprövad universal före-arbetet-kräm 
Lämplig för ett brett utbud av arbetsmiljöer med lätt till måttlig exponering för olika typer av vatten och 
icke-vattenbaserade ämnen.

Snabbtorkande 
Lämnar en behaglig, inte klibbig skyddande film på huden för att främja regelbunden 
användning och inte påverka hantering av handhållna verktyg.

IN
G

R
E

D
IE

N
S

E
R

Innehåller Xanthan Gum Används för att stabilisera produktens skyddande film när den appliceras på huden.

Innehåller Kaolin Ett naturligt mineral som fyller porerna och hjälper därmed till att förhindra oljebaserade ämnen att tränga in.

Innehåller Glycerin Hjälper till att förhindra uttorkning och gör huden mjuk och len med en behaglig känsla.

Oparfymerad Ingen parfym tillsatt. Perfekt för personer som är känsliga för parfymer och som föredrar produkter som inte har 
tillsatt detta.

Silikonfri Lämplig för användning i alla produktionsområden där färg- och ytbeläggningsprocesser genomförs.
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Lämplig för livsmedelsanläggningar
Produkten har undersökts oberoende och spårbara mängder av produkten förväntas inte orsaka negativa 
toxikologiska effekter. Vid hantering av livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på 
etiketten, och produkten får inte komma i direkt kontakt med livsmedel eller varor som innehåller livsmedel.

Kompatibel med processer inom gummiproduktion 
Oberoende testad av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) och det är dokumenterat att produkten 
inte har negativ inverkan på vulkaniseringsprocessen.

Kompatibel med handskar Lämplig för användning under latex-, nitril- och vinylhandskar.

Oberoende dermatologiskt testad Plåstertest visar att produkten är icke-irriterande under användning.



SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och 
erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive 
avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet 
innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, 
avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med 
tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.
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LAGSTIFTNING
Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och 
överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om 
kosmetiska produkter.

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande 
hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från  
www.scjp.com/sv-se/sakerhetsdatablad.

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhetstid på minst 30 månader från 
tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur.

LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELSHANTERING 
Användningen av Stokoderm® Protect enligt använd-
ningsinstruktioner påverkar inte livsmedlets kvalitet och säkerhet. 
Produkten har bedömts med hjälp av HACCP-riskanalysmetoden. De 
följande kritiska kontrollpunkterna identifierades och kontrolleras som 
följer:

KVALITETSSÄKRING 
SC Johnson Professionals produkter tillverkas i anläggningar som följer 
lämpliga rutiner för kvalitetssäkring, inklusive övervägande av 
kvalitetskontrollprocesser för råvaror och färdiga varor, och uppfyller 
alla lagkrav som gäller för tillverkning av sådana produkter.

PRODUKTSÄKERHETSFÖRSÄKRING

Produktsäkerhetsbedömning
Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats 
säker för användning på händer, ansikte och hals på vuxna över 16 år 
när den används enligt anvisningarna och uppfyller alla relevanta 
regulatoriska krav.

Hudkompatibilitetstest
Oberoende dermatologiska test har utförts för att bedöma produktets 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test har visat att 
produkten är icke-irriterande vid användning.

Stokoderm® Protect
Allmän hudskyddskräm

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART. NR STORLEK ANTAL PER KARTONG DISPENSER

UPW100ML 100ml Tub 12 -

UPW1L 1L Patron 6 PRO1LDS

Stokoderm® Protect

OBS: Om möjligt bör hudexponering för potentiellt skadliga ämnen och miljöer 
undvikas genom genomförandet av säker arbetsmetod och användningen av 
lämplig personlig skyddsutrustning. Om hudexponering inte kan undvikas 
rekommenderas att man använder en lämplig hudskyddskräm som en del av ett 
fullständigt hudvårdsprogram för att minska risken för yrkessjukdom.

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. 1. Påverkan på lukt och smak av livsmedel - Formuleringen har
oberoende testats enligt, sensorisk analys - Methodology
-Triangle Test BS EN ISO 4120: 2007 och visat sig inte ha
potential att förorena livsmedel.

2. Möjliga toxiska effekter av ingredienser - En oberoende oral
toxikologisk utvärdering utfördes och drog slutsatsen att alla
livsmedel som kan innehålla spårmängder av produkten, sannolikt
inte kommer att orsaka några skadliga toxikologiska effekter.

KOMPATIBILITETSTESTER
Test för kompabilitet med handskar
I oberoende test har användningen av Stokoderm® Protect i 
kombination med latex-, vinyl- och nitrilhandskar ingen skadlig 
inverkan på draghållfastheten med användning av BS EN 455-2: 2009 
testmetodik.

Kompatibilitet med tillverkningsprocesser i gummi
Vid testning utförd av Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) 
i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025 påverkar användningen av 
Stokoderm® Protect i gummiproduktionsprocessen inte den 
sammanhängande styrkan av gummi.

EFFEKTIVITETSTESTER
Upprepad humant irritationstest (HRIPT)
11-dagars HRIPT-test visar att Stokoderm® Protect effektivt reducerar
irritation orsakad av den vattenbaserade kontaminant Sodium Lauryl
Sulphate.

Test för barriäregenskaper
Upprepad ocklusiv irritationstest utfördes på 14 friska försökspersoner med 
ett vattenlösligt ämne (natriumlaurylsulfat) och ettme icke-
vattenlösligt ämne (etylacetat/undecylensyra, 1:1). Varje substans 
applicerades en gång per dag i 30 minuter under 5 dagar, alternerande 
mellan applicering av den vattenbaserade substansen på morgonen och den 
icke-vattenhaltiga substansen på eftermiddagen. Resultat (FIGUR 1) visar 
Stokoderm® Protect signifikant minskar visuell hudrödhet och 
transpidermal vattenförlust (TEWL) jämfört  med oskyddad hud.




