SKYDDA
Produktinformation

Travabon® Special PURE

Hjälper till att skydda din hud när du arbetar med,
harts och vattenolösliga ämnen och substanser.

BESKRIVNING
Travabon® Special PURE är ett special, icke-oljigt
hudskyddsmedel som innehåller pigment och som har
exceptionell skyddseffekt mot vattenolösliga ämnen och
substanser.
APPLICERINGSOMRÅDE
Vid arbete med vattenolösliga ämnen och substanser,
liksom mineraloljor och fetter, metallbearbetningsoljor
som inte är blandade med vatten (t.ex. skäroljor).
Underlättar hudrengöring vid arbete med
flerkomponentsprodukter (expoxi- och polyesterharts
etc.). Travabon® Special PURE kan även användas i
ansiktet.

SILICONE

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
• Tvätta och torka huden noga före varje applicering.
• Gnugga sedan noga in Travabon® Special PURE på
hud i riskområden, inklusive mellan fingrarna och på
naglarna.
• Travabon® Special PURE kan även användas i
ansiktet
Travabon® Special PURE bör alltid användas innan du
påbörjar arbetet, efter handtvätt och efter långa pauser.
PRODUKTBESKRIVNING
Vitaktig, oparfymerad och silikonfri, icke-fet kräm av
emulsionstypen olja-i-vatten (O/V).

Obs! Användning av hudvårdande produkter frigör dig
inte från skyldigheten att vidta föreskrivna
skyddsåtgärder.

Fakta

Fördelar

Högt pigmentinnehåll (talk, kaolin)

• bidrar till att hindra smuts från att fästa (t.ex. harts)

Med ett naturligt, filmbildande ämne

• förbättrad skyddseffekt

Innehåller glycerin och mjukgörare

• aktiva beståndsdelar som stöder hudens naturliga barriär

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för hudirritationer

Med beståndsdelar av hög kvalitet

• kan även användas i ansiktet

Fri från parfym och färgämnen

• idealisk för människor som är känsliga för parfym

Silikonfri och lågt oljeinnehåll

• inga negativa effekter vid ytbeläggning
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INNEHÅLLSDEKLARATION
AQUA, TALC, KAOLIN, POTASSIUM STEARATE, GLYCERIN,
STEARIC ACID, PETROLATUM, LANOLIN ALCOHOL, ALGIN,
METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC ACID, SORBIC ACID,
PROPYLPARABEN.
* Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).

EFFEKTIVITETSTESTER

Travabon® Special PURE‘s skyddandeeffekt mot
vattenolösliga ämnen och substanser har bevisats med
hjälp av in vitro-testmetoder, som Czetsch-Lindinwalds
filterpappersmembrantest och in vivo-testmetoder, som
det repetitiva ocklusiva irritationstestet.

TESTER AV HUDKOMPATIBILITETEN

Travabon® Special PURE‘s hudkompatibilitet har
testats i laboratoriemiljö och under medicinsk ledning,
på frivilliga med skadad hud. I dessa tester, liksom i
praktisk användning, har Travabon® Special PURE visat
sig ha mycket goda hudkompatibla egenskaper.
Expertrapporter avseende medicinskt certifierad
hudkompatibilitet av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew,
MD i Dermatologi, Allergologi, Miljömedicin och finns
tillgängliga på begäran.

LAGSTIFTNING:
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
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® Special PURE 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.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

TRS100ML

100 ml tub

12

TRS1L

1 L patron

6

PRO1LDSSC

1 L dispenser

15
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Telefon +46 (0)31 16 50 50
Telefax +46 (0)31 40 60 53
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Deb-Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.

The world‘s leading away from home skin care company

