
    1/2

Stokoderm‰ Sun Protect 30 PURE 
Solkräm med solskyddsfaktor 30 för professionell användning

PRODUKTBESKRIVNING 
Oparfymerad och vattenresistent SPF30 solskydd för professionell 
användning. Skyddar huden mot de skadliga effekterna av UVA-, UVB- 
och UVC-strålar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhusarbetare som exponeras för UVA- och UVB-strålar och arbetare 
som exponeras för UVC-strålar från industriprocesser, till exempel vid 
bågsvetsning etc.

OBS: Applicering av för lite produkt minskar den skyddande effekten. Överexponering 
för sol är ett allvarligt hot mot hälsan. Inte ens solskydd med hög SPF-faktor erbjuder fullt 
skydd mot UV-strålar och ersätter inte behovet av att använda/bära lämplig personlig 
skyddsutrustning och -klädsel. Undvik överdriven UV-exponering. Håll spädbarn och små 
barn borta från direkt solljus och bär skyddande kläder. Undvik ögonkontakt.

INSTRUKTIONER
 • Applicera generöst på ren, torr hud 15 minuter före

UV-exponering.
 • Applicera igen var 2-3 timme, eller oftare vid svettning

eller tvätt.

SKYDDA | SPECIAL

FORMAT: KRÄM

FAKTA FÖRDELAR

Hög skyddsfaktor UVB 30 Solskyddsfaktor 30 förlänger den tid huden är skyddad mot solens UVB-strålar med en faktor på 30.

UVA-skydd Uppfyller europeiska rekommendationer för skydd mot de skadliga effekterna av UVA-strålar.

UVC-skydd Ger ytterligare skydd mot UVC-strålar som skapas artificiellt vid vissa industriprocesser, t.ex.
bågsvetsning. Ersätter inte personlig skyddsutrustning.

Vattenresistent Tester visar att solkrämen behåller SPF30-skyddet efter 80 minuter i vatten.

Kladdar inte Kladdar inte och uppmuntrar sålunda till regelbunden användning och påverkar inte 
förmågan att använda handverktyg.

Innehåller vitamin E, Jojoba olja, 
Cocoa Butter, Panthenol, Caprylic/
Capric Triglyceride och Glycerin

Vårdande ingredienser som hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en 
mjuk 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.

UVA UVB UVCSILICONE PERFUME
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SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
E: 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.

Stokoderm‰ Sun Protect 30 PURE  
Solkräm med solskyddsfaktor 30 för professionell användning

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.

KVALITETSSTYRNING
SC Johnson Professional’s produkter tillverkas i anläggningar som följer 
kosmetiska Good Manufacturing Practice (cGMP).

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann 
kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i SC Johnson 
Professional’s högkvalitativa produkter.

Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan de 
skickas ut till våra kunder.

PRODUKT SÄKERHETSBEDÖMNING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktets 
hudkompatibilitet. Det har således utförts 96 timmars ocklusiv 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test har visat att 
produkten är icke-irriterande vid användning.

Toxikologiskt godkännande
Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats 
säker för användning på händerna och ansikte på vuxna över 16 år.

INGREDIENSER
AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL 
SALICYLATE, STEARIC ACID, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 
CETEARYL ALCOHOL, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL 
HEXYL BENZOATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE, POLYQUATERNIUM-39, GLYCERIN, 
PHENOXYETHANOL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, 
PARAFFINUM LIQUIDUM, XANTHAN GUM, SIMMONDSIA 
CHINENSIS SEED OIL, PENTAERYTHRITYL TETRA- D I -T-BUTYL 
HYDROXYHYDROCINNAMATE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM 
HYDROXIDE, PIROCTONE OLAMINE, PANTHENOL.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART.NR. STORLEK ANTAL PER KARTONG

SUN100ML 100ml Tub 12

SUN1L 1L Patron 6

SUN1LDSSC 1 Liter Dispenser 15

KOMPATIBILITETSTESTER
Hud kompatibilitetstest
Resultaten av 96 timmars plåstertest visar att produkten har en mycket 
bra kompatibilitet med huden.

EFFEKTIVITETSTEST
In vitro-vurdering af UVA-PF
Bestämd enligt ISO 24443:2012.

UVB Efficacy Test in vivo
Med användning av den Internationalla standarden för bestämmning av 
solskyddsfaktor (ISO 24444:2010), blev SPF och vattenbeständigheten 
undersökt och fastställt.

UVC Efficacy Test in vitro
Med användning av en modifierad COLIPA-guideline används 
trapetsregeln för att fastställa att produkten ger en markant lägre 
överföring av UVC-området > 250 nm.

SÄRSKILD ANMÄRKNING 
UV-skyddskrämer, inte ens med hög solskyddsfaktor, erbjuder 
fullständigt skydd mot UV-strålar och ersätter inte behovet av att 
använda/bära lämplig personlig skyddsutrustning eller -klädsel.

Test för vattenresistens
Bestämning av SPF-faktor, enligt ISO 24444: 2010 (E) före och 
efter frivilliga testpersoners neddoppning i en spa-pool under 4 x 20 
minuter, bekräftar att solskyddsmedelet har en SPF30 och är 
vattenresistent.




