SKYDDA
Produktinformation

Travabon® Classic

Fettfritt hudskyddsmedel mot oljig och vattenolösliga substanser
och ämnen. Gör det lättare att rengöra huden efter kontakt med
svårrengjord smuts.

BESKRIVNING
Travabon® Classic innehåller en hög andel av det fasta,
icke organiska ämnet talk, som bildar ett skyddande
lager på huden. Denna skyddande mekanism har en
särskilt positiv effekt när huden kommer i kontakt med
organiska lösningsmedel eller ämnen som innehåller
lösningsmedel, liksom vid arbete med
metallbearbetningsoljor och glasfiber.
Travabon® Classic innehåller speciella
emulgeringsmedel med mycket god hudkompatibilitet.
Dessa emulgeringsmedel fungerar genom att minska
vattenolösliga ämnens förmåga att fästa vid huden, vilket
gör det lättare att rengöra hud som har utsatts för svår
eller mycket envis smuts. Vid frekvent användning kan
skyddsmedlet väsentligt minska mängden starka
handrengöringsmedel som ofta behövs för att avlägsna
envis, ingrodd smuts.

SILICONE

APPLICERINGSOMRÅDE
Skyddar huden på händerna och armarna vid kontakt med
oljiga, vattenolösliga ämnen och metallbearbetningsoljor
som inte kan blandas med vatten.
För att underlätta hudrengöring efter arbete med
svårrengjorda eller mycket envis, vattenolöslig smuts
orsakade av olja, färg, lack, grafit, metalldamm,
bindemedel och harts, samt även efter arbete med torrt
damm.
Travabon® Classic är inte avsedda för användning under
handskar. Det finns andra, speciella hudskyddsmedel i
Deb Stoko-programmet för detta ändamål.

Fakta

Fördelar

Innehåller särskilda, smutsavvisande emulgeringsmedel

•
•
•
•

Innehåller en hög andel oorganiska, fasta ämnen

• förbättrad skyddseffekt vid hantering av oljiga substanser och ämnen
• hjälper till att hindra smutsen från att fästa på huden (t.ex. harts, lacker),
dermatologiskt testad

Silikonfri och icke-oljig

• inga negativa effekter vid ytbeläggning

Icke-oljig sammansättning, med naturligt, filmbildande ämne

• större säkerhet vid hantering av vattenolösliga ämnen och substanser

Med glycerin och mjukgörande medel

• aktiva beståndsdelar som stöder hudens naturliga barriär

Innehåller beståndsdelar av överlägsen kvalitet

• bra hudkompatibilitet
• minimerar risken för torr hud

hjälper till att hindra att besvärliga typer av smuts fäster på huden
du kan snabbt och skonsamt rengöra huden
minskar mängden hudrengöringsmedel som behövs
särskilda hudrengöringsmedel behöver inte användas
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Tvätta och torka huden noga före varje applicering.
Gnugga sedan noggrant in Travabon® Classic på hud i
riskområden, inklusive mellan fingrarna och på naglarna.
Travabon® Classic bör alltid användas innan du påbörjar
arbetet, efter handtvätt och efter långa pauser.
För att uppnå bästa resultat bör smutsen först lossas
med bara litet vatten, före själva rengöringen, sedan bör
huden sköljas noga under rinnande vatten.

EFFEKTIVITETSTESTER

I en testmodell utvecklad av W. Gehring (Dermatolo-gical Clinic, Karlsruhe), visades att en produkt av typen
Travabon® Classic gav skydd mot lösningsmedlet toluen, det standardiserade irriterande ämne som användes
i testen.

Travabon® Classic måste appliceras igen efter kraftig
svettning eller kontakt med vatten.

Epidermis

Obs! Användning av hudvårdande produkter frigör dig
inte från skyldigheten att vidta föreskrivna
skyddsåtgärder.
PRODUKTBESKRIVNING
Vitgrå, lätt parfymerad, silikonfri, icke oljig salva med högt
pigmentinnehåll (substans).
LAGSTIFTNING:
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009
om kosmetiska produkter.

Dermis
Fig.

Epidermis

SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds

Dermis

Fig.

Illustration 1: tvärsnitt av huden efter det att den
behandlats med toluen i 90 minuter: stora blåsor syns
under epidermis i den oskyddade huden och gör att
epidermis och dermis släpper (a). Inga hudskador kan
ses på huden som skyddats med en produkt av typen
Travabon® Classic; hudens tillstånd är normalt (b).
Att det blir lättare att rengöra huden har visats i
praktiska användningstester, särskilt utvecklade för
detta ändamål (Research & Development, Evonik
Industries AG, Krefeld) och även i fältstudier.
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INNEHÅLLSDEKLARATION

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

AQUA, TALC, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, GLYCERIN, SILICA,
GLYCERYL STEARATE, LAURETH-10, BENTONITE, XANTHAN
GUM, ALGIN, SODIUM PHOSPHATE, LACTIC ACID, POTASSIUM
SORBATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, SILVER
CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM.

Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

TVC100ML

100ml tub

12

TVC1L

1 L patron

6

PRO1LDSSC

1 L Protect dispenser

15

* Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).

KVALITETSKONTROLL
Alla våra produkter uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET:
Travabon® Classic har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum.
FÖRSTA HJÄLPEN
Vid ögonkontakt med produkten, skölj med vatten
(ögondusch, ögonsköljningsflaska). Konsultera läkare om
en brännande känsla kvarstår
YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter finns att få på begäran.

Deb Sverige
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
Telefon +46 (0)31 16 50 50
Telefax +46 (0)31 40 60 53
debse@deb.se / www.debgroup.com

Deb-Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.

The world‘s leading away from home skin care company

