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Travabon‰ Classic 
Specifieke huidbeschermende crème

PRODUCTBESCHRIJVING  
Specifieke, vóór het werk aan te brengen crème zonder geur- en 
kleurstoffen ter bescherming tegen blootstelling aan hars en stoffen 
die oplosmiddelen bevatten.

WAAR TE GEBRUIKEN
Werksituaties waarbij de handen en armen in contact komen met niet 
in water oplosbare stoffen zoals oplosmiddelen, metaalbewerkingsolie 
en mechanische verontreiniging; waar het dragen van handschoenen 
niet handig of mogelijk is.

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.

GEBRUIKSAANWIJZING
Vóór het werken:
 • Verdeel 1 ml over de schone en droge huid aan het begin van 

elke dienst en na het handen wassen.
 • Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers en 

rond de nagels.
   
Na het werk:
maak de handen, voor u ze schoonmaakt, met wat water nat en wrijf ze 
om het vuil los te maken. Spoel uw handen daarna af onder stromend 
water.  Op deze manier wordt het meeste vuil van de handen verwijderd 
en hoeft er alleen een licht reinigingsmiddel te worden gebruikt om 
eventueel resterend vuil te verwijderen.     

HUIDBESCHERMING | SPECIFIEK

VORM: CRÈME

KENMERKEN VOORDELEN

Unieke formule met dubbele werking Beschermt de huid tegen stoffen op oliebasis op de werkplek en vergemakkelijkt het effectief 
reinigen van de huid.

Bevat veel mineralen Vormt een robuuste, zeer resistente, fysiek beschermende laag op de huid, die voorkomt dat 
verontreinigingen diep in de huid kunnen doordringen. 

Bevat alginaat Een natuurlijke filmvormende hydrocolloïde die de beschermende laag op de huid helpt versterken 
en verstevigen, zodat deze langer in stand blijft.   

Bevat een speciale, vuilsuspenderende 
emulgator

Een mengsel van oppervlakteactieve stoffen die deel uitmaken van de beschermende laag wordt 
geactiveerd door de handen eerst alleen met schoon water af te spoelen, waarmee het meeste vuil 
al wordt verwijderd.  Hierdoor hoeft er alleen nog maar een lichte handreiniger te worden gebruikt 
om eventueel resterend vuil te verwijderen.

Vermindert irritatie Het is wetenschappelijk bewezen dat het product bescherming biedt tegen de irriterende effecten 
van stoffen op basis van olie/oplosmiddel.

Bevat glycerine Verbetert het vochtvasthoudende vermogen van de bovenste huidlagen en ondersteunt de eigen 
vochthuishouding en de natuurlijke barrièrefunctie van de huid.

Huidvriendelijke pH Ontworpen om de zuurmantel van de huid in stand te houden; een laag op het huidoppervlak die de 
natuurlijke bacteriële balans helpt te stabiliseren. 

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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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

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.

Travabon‰ Classic 
Specifieke huidbeschermende crème

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/nl/sds.

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

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.    

PRODUCTVEILIGHEID  
Huidverdraagzaamheidstest 
Klinische dermatologische testen om de huidverdraagzaamheid van het 
product te beoordelen zijn uitgevoerd met behulp van vrijwillige 
proefpersonen volgens occlusieve en herhaalde aanbrengingsmodellen. 
Deze testen, evenals het gebruik in de praktijk, hebben aangetoond dat 
het product zeer goed verdragen wordt door de huid. 
Huidverdraagzaamheidsrapporten van deskundigen zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Toxicologische goedkeuring
Het product is onafhankelijk beoordeeld inzake humane toxiciteit en 
productstabiliteit.  Het is veilig verklaard voor het beoogde gebruik, met 
inachtneming van alle relevante wettelijke eisen.  

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

WERKZAAMHEIDSTESTEN 
Huidbeschermingstest
De Karlsruhe Skin Clinic deed onafhankelijke testen met een stof op 
oliebasis die bekend staat als zeer agressief voor de huid (tolueen*) bij 
ex-vivo menselijke huidexplantaten. Uit dit onderzoek bleek dat 
Travabon® Classic de huid effectief beschermt tegen irriterende stoffen 
op oliebasis.

FIGUUR 1:  een afbeelding van de 
dwarsdoorsnede van huid na 90 
minuten blootstelling aan tolueen: 
er ontstaan grote blaren onder de 
epidermis van de onbeschermde 
huid, die ertoe leiden dat de 
epidermis en dermis beschadigd 
raken en loslaten.

FIGUUR 2: een afbeelding van de 
dwarsdoorsnede van huid na 
gebruik van Travabon® Classic en 
daarna 90 minuten blootstelling 
aan tolueen: de huid behoudt zijn 
normale conditie, waarmee het 
beschermende effect van Travabon® 
Classic is aangetoond.

* Bij deze gecontroleerde studie werd tolueen gebruikt om de werking van Travabon 
Classic aan te tonen. Bij het omgaan met agressieve chemische stoffen zoals tolueen 
dienen geschikte handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen te worden 
gedragen

Handenreinigingstest  
De reinigende werking voor de handen werd getest bij 10 gezonde 
proefpersonen met een gestandaardiseerde modelverontreiniging 
(carbon black, ijzeroxide, grafiet, petrolatum, olie, was). Er werd alleen 
water gebruikt om vuil te verwijderen, waarna werd vastgesteld hoeveel 
vuil er nog resteerde. Uit de resultaten blijkt dat wanneer de handen 
alleen met water worden afgespoeld, 91% van het vuil van de huid wordt 
verwijderd wanneer de handen zijn voorbehandeld met Travabon® 
Classic.

INGREDIËNTEN  
TUBE 100 ML AQUA (WATER), 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 (FRAGRANCE).

PATROON 1 L AQUA (WATER), TALC, GLYCERIN, SODIUM COCOYL 
ISETHIONATE, STEARIC ACID, LAURETH-10, DISTARCH PHOSPHATE, 
POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, ALGIN, BENTONITE, 
XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID, SODIUM 
PHOSPHATE, SODIUM ISETHIONATE, DIETHYLHEXYL SODIUM 
SULFOSUCCINATE, SILVER CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, 
TITANIUM DIOXIDE, PARFUM (FRAGRANCE).

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ARTIKEL-
CODE

SAP-
CODE INHOUD AANTAL/

KARTON

TVC100ML 4000006646 Tube 100 ml 12

TVC1L 4000006645 Patroon 1 liter 6

PRO1LDSMD 4000005808 Dispenser 1 liter 1


