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HUIDBESCHERMING | SPECIFIEK

Stokoderm® Aqua PURE
Beschermende creme tegen water oplosbare vervuilingen

PRODUCTBESCHRIJVING
Speciale beschermende creme die de huidbeschermd werkt bij 
natte werkzaamheden of voor water oplosbare vervuilingen. Zonder 
kleurstoffen en zonder parfums.

WAAR TE GEBRUIKEN
Werkplekken met langdurige blootstelling aan water en verontreinigingen
op waterbasis (zoals op water gebaseerde koelsmeermiddelen,
reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, desinfecterende middelen,
verdunde zuur- & alkalineoplossingen, zouten, gemengd cement en
meststoffen) en de noodzaak om regelmatig de handen te wassen.
Kan worden gebruikt met handschoenen of persoonlijke
beschermingsmiddelen.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Verdeel 1 ml over de schone en droge huid aan het begin van  
 elke shift en na het handen wassen.
• Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers 
 en rond de nagels.

NB: Blootstelling van de huid aan mogelijk gevaarlijke stoffen en omgevingen 
dient indien mogelijk te worden voorkomen door de implementatie van veilige 
werkwijzen en het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Waar 
blootstelling van de huid niet kan worden voorkomen, wordt het gebruik van een 
juiste huidbeschermende crème aanbevolen als onderdeel van een volledig Skin Care-
programma om het risico op een beroepsgerelateerde huidaandoening te verminderen.

VORM: CRÈME

KENMERKEN VOORDELEN

Innovatieve formule Beschermt de huid tegen water oplosbare substanties en kalmeert en verzord door speciale ingredienten.

Hydrofoob barrièrecomplex Vormt een robuuste, waterbestendige, fysiek beschermende laag, die voorkomt dat stoffen diep in de
huid kunnen doordringen.

Unieke emulsiestructuur Laat actieve ingrediënten diep in de huid doordringen om de natuurlijke barrièrefunctie te versterken.

Trekt snel in Laat een dunne, niet kleverige laag op de huid achter. Het gebruik heeft geen negatief effect op het hanteren 
van gereedschappen of werktuigen.

Bevat bisabolol, een bestanddeel
van kamille

Een ingredient dat de huid helpt de natuurlijke barriere te herstellen. Kamille bestanddeel.

Bevat hamamelis Voorkomt het ontstaan van rode vlekken en helpt de huid te herstellen.

Zonder parfum of kleurstoffen. Ontwikkeld voor die personen die gevoelig zijn voor geur- of kleurstoffen, of die produkten zonder prefereren.

Geschikt voor levensmiddelenbedrijven Het product is onafhankelijk geëvalueerd en sporen van het product zullen naar verwachting geen schadelijke 
toxicologische effecten hebben. Personen die met levensmiddelen omgaan mogen het product uitsluitend 
gebruiken in overeenstemming met de aanwijzingen op het etiket en het product mag niet rechtstreeks in 
aanraking komen met voedsel of voorwerpen die voedsel bevatten.

ECARF gecertificeerd1 Dit product is gecertificeerd volgens de normen van ECARF, het europese instituut voor allergie onderzoek. 
Www.ecarf.org voor meer informatie.

Hypoallergeen Dit produkt is voor de gevoelige huid geschikt, dermatologisch gestest.

Dankzij de speciale samenstelling
ook op het gezicht te gebruiken

Ideaal voor situaties waarin het gezicht mogelijk aan verontreiniging wordt blootgesteld en als
aanvulling op persoonlijke beschermingsmiddelen.

Geformuleerd met een lage pH-waarde 
(5,0-6,0)

Benaderd de natuurlijke PH-waarde van de huid. Daardoor is de invloed op de natuurlijke, enigzins zure 
beschermlaag van de huid, minimaal. Deze beschermlaag ondersteund de van nature aanwezige bacterien bij 
hun werking.

Geschikt voor het gebruik van 
handschoenen

Te gebruiken onder handschoenen van latex, vinyl of nitryl.

Compatibel met handdesinfectiemiddelen
op alcoholbasis

Kan worden gebruikt in hygiënegevoelige situaties waar de handen gedesinfecteerd moeten worden.

Zonder siliconen Het product heeft geen nadelig effect bij contact met oppervlakken waarop verf of coatings moeten
worden aangebracht.

Compatibel met
rubberproductieprocessen

Onafhankelijk getest door het Duitse Instituut voor Rubbertechnologie (DIK). Aangetoond dat het geen
negatief effect heeft op het vulkanisatieproces.
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WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Dit product is een cosmetisch product dat wordt gereguleerd door en
voldoet aan de verordening (EG) nr. 1223/2009 (zoals gewijzigd)
betreffende cosmetische producten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Voor informatie inzake veiligheid, milieu, hantering, eerste hulp
en verwijdering dient u het veiligheidsinformatieblad te raadplegen dat 
kan worden gedownload van www.debgroup.com/msds.

HOUDBAARHEID
Dit product kan, mits ongeopend en bewaard op kamertemperatuur,
minstens 30 maanden na productiedatum worden bewaard.

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE
Het gebruik van Stokoderm® Aqua PURE volgens de gebruiksinstructies
heeft geen invloed op de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen.

Het product is beoordeeld volgens de HACCP-gevarenanalyse methodiek. 
De volgende kritische controlepunten werden geïdentificeerd en zijn als 
volgt gecontroleerd:

1.  Impact op geur en smaak van levensmiddelen - De formule is 
onafhankelijk getest volgens de ‘Sensory Analysis - Methodology - 
Triangle Test BS EN ISO 4120:2007’ en daarbij bleek dat deze geen 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van levensmiddelen. 

2.  Mogelijke toxische effecten van ingrediënten – Er werd een 
onafhankelijke orale toxicologische evaluatie uitgevoerd waaruit werd 
geconcludeerd dat voedingsmiddelen die sporen van het product 
bevatten, waarschijnlijk geen nadelige toxicologische effecten 
veroorzaken. 

CERTIFICERINGEN
ECARF Kwaliteitskeurmerk
Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het Europese instituut 
voor Allegie Research. Cosmetica die voldoen aan de navolgende criteria 
kunnen worden gecertificeerd :

1.  Kwantitatieve risicoanalyse van de productingrediënten met 
betrekking tot hun sensibilisatiepotentieel, rekening houdend met de 
specifieke gebruiksomstandigheden en hoeveelheid 

2.  Onder medisch toezicht klinisch getest bij vrijwilligers met atopische 
dermatitis 

3.  Goedgekeurd systeem van kwaliteitscontrolemanagement

Meer informatie onder : www.ecarf.org 

KWALITEITSGARANTIE 
SC Johnson Professional-producten worden gemaakt in fabrieken die
de Cosmetic Good Manufacturing Practice (cGMP) volgen.

Alle grondstoffen worden onderworpen aan een grondige
kwaliteitscontrole alvorens te worden gebruikt voor de productie van
de hoogkwalitatieve producten van SC Johnson Professional.

Alle producten worden intensief op kwaliteit gecontroleerd voor ze naar
onze klanten worden verstuurd.

PRODUCT ZEKERHEID 
Huidbelastingtest
Onafhankelijke dermatologische tests zijn uitgevoerd onder semi-
occlusive omstandigheden, waarbij vrijwilligers na 69-uur blootstelling 
geen huidirritatie's vertonen.

Toxicologische vrijgave
onafhankelijke toxicologische testen verklaren dit product geschikt voor 
gebruik op handen en polsen van personenen ouder dan 16 jaar.

Hypoallergene risicobeoordeling
Een onafhankelijke toxicoloog heeft de formule beoordeeld. Deze
beoordeling toont aan dat de formule is samengesteld om de
waarschijnlijkheid dat een ongunstige allergische reactie optreedt te
minimaliseren en dus voldoet aan de eisen om te worden beschreven
als ‘hypoallergeen’ (Delphic Solutions Ltd, UK).

Allergiepatiënten moeten altijd de ingrediëntenlijst raadplegen, voordat
ze het product gebruiken.

WERKZAAMHEIDSTESTEN
Huid Hypoallergeen 
De formule zonder geur en kleurstoffen heeft bewezen geen huidirritatie's 
te veroorzaken na een onafhankelijke RIPT test gedurende 6 weken. Voor 
diegene die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen raden we altijd aan de 
ingredientenlijst te lezen.. 

Barrière Eigenschap Test 
Er werden herhaalde occlusieve plakproeven bij gezonde vrijwilligers
gedaan met een in water oplosbare stof (sodiumlaurylsulfaat), die 4
dagen lang, tweemaal per dag gedurende 30 minuten (eenmaal ‘s
ochtends en eenmaal ‘s middags) op de huid werd aangebracht. 
 
Uit de resultaten (FIGUUR 1) blijkt dat Stokoderm® Aqua PURE 
transepidermaal vochtverlies (TEWL) significant vermindert vergeleken 
met onbeschermde huid.
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis 
en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke 
verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er 
geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische 
zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te 
voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

COMPATIBILITEITSTESTEN 
Compatibiliteit met handschoenen  
Uit onafhankelijke testen waarbij gebruik gemaakt wordt van de BS EN
455-2:2009 testmethodologie blijkt dat het gebruik van Stokoderm®
Aqua PURE in combinatie met kwalitatieve latex-, vinyl- en
nitrilhandschoenen geen nadelige invloed heeft op de trekeigenschappen
van de handschoenen.

Compatibiliteit met desinfecterende middelen 
De compatibiliteit van Stokoderm® Aqua PURE met 
handdesinfectiemiddelen op alcoholbasis werd getest op basis van een
gewijzigd EN13727 testprotocol. Uit de resultaten blijkt dat Stokoderm®
Aqua PURE geen negatieve invloed heeft op de werkzaamheid van
handdesinfectiemiddelen op alcoholbasis tegen Ps aeruginosa, E coli, S
aureus and E hirae.

Compatibiliteit met het rubberproductieproces  
Volgens testen door het Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie
(DIK) conform DIN EN ISO/IEC 17025 is het gebruik van Stokoderm®
Aqua PURE bij het rubberproductieproces niet van invloed op de
cohesiekracht van rubber.

Stokoderm® Aqua PURE
Beschermende creme tegen water oplosbare vervuilingen

INGREDIËNTEN 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, 
CETEARYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, 
PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL GLUCOSIDE, C12-15 ALKYL BENZOATE,
STEARIC ACID, PETROLATUM, BISABOLOL, HAMAMELIS VIRGINIANA 
(WITCH HAZEL) WATER, 1 ,2-HEXANEDIOL, PEG-30 
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PEG-40 STEARATE, CAPRYLYL GLYCOL, 
TROPOLONE, ALCOHOL.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKELCODE AANTAL AANTAL DISPENSER

SAQ100ML Tube 100 ml 12 -

24668 Pump Bottle 500 ml 20 -

SAQ1L Patroon 1 liter 6 PRO1LDSMD

24666 Softbottle 1 liter 9 27655

Stokoderm® Aqua PURE  | GD3310 | 1122


