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Beschrijving

Travabon® special is een speciale, niet-vette, pigment-
houdende huidbeschermende crème die een uitstekende 
bescherming biedt tegen niet in water oplosbare stoffen.

Toepassingsgebied

Bij het werken met niet in water oplosbare stoffen zoals 
minerale oliën en vetten, niet in water oplosbare  
metaalbewerkingsoliën (snij-oliën). Vergemakkelijkt de 
huidreiniging bij contact met meercomponenten harsen 
(epoxy-, polyesterharsen enz.).

Productbeschrijving

Beige, ongeparfumeerde, niet-vette crème zonder  
siliconen van het emulsietype olie-in-water (O/W).

Gebruiksaanwijzing

•	 Voor het aanbrengen de huid grondig reinigen en  
afdrogen.

•	 Handen zorgvuldig met Travabon® special inwrijven, 
ook tussen de vingers en rond de nagels.

•	 Indien nodig, ook andere delen van het lichaam  
behandelen.

•	 Travabon® special is ook geschikt voor gebruik op 
het gezicht.

Travabon® special dient regelmatig voor het werk, na het 
handenwassen/contact met water en na langere  
werkonderbrekingen te worden aangebracht.

Opmerking: Het gebruik van huidbeschermende producten 
ontslaat u niet van de plicht tot naleving van de voorgeschre-
ven beschermingsmaatregelen.

Technisch informatieblad

Travabon® special [ARRETIL®]

Huidbescherming tegen harsen en niet in water oplosbare stoffen.

Eigenschappen en voordelen     

Eigenschap Voordeel

hoog aandeel pigmenten (talk, kaolien) •	verhindert	de	vasthechting	van	vervuilingen	(bijv.	harsen)

met natuurlijke filmvormer •	verhoogt	beschermende	werking

met glycerine en huidverzachtend bestandeel •	hydrateert,	verzacht	en	voorkomt	uitdroging	van	de	huid

dermatologisch getest
•	zeer	goede	huidverdraagzaamheid
•	minimaliseert	het	risico	op	huidirritatie

met hoogwaardige bestanddelen •	kan	ook	op	het	gezicht	gebruikt	worden

zonder parfum en zonder kleurstoffen
•	ideaal	voor	personen	met	een	individuele	onverdraagzaamheid	

voor geurstoffen

vrij van siliconen en vetarm
•	geen	negatieve	invloed	bij	het	coaten	van	oppervlakken
•	kan	bij	vele	productieprocessen	ingezet	worden

  
Huidbescherming



Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis 
aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie be-
schrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toet-
sing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het vei-
ligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Evonik Industries AG of een van haar dochterondernemingen
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Kwalitatieve samenstelling

AQUA (WATER), TALC, KAOLIN, POTASSIUM STEARATE, 
GLYCERIN, STEARIC ACID, PETROLATUM, LANOLIN AL-
COHOL, ALGIN, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC 
ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN.
De gebruikte benamingen zijn in overeenstemming met de Internationale  
Nomenclatuur voor Cosmetische Ingrediënten (INCI).

Doeltreffendheid

De beschermende werking van Travabon® special tegen 
organische oplosmiddelen kon door in-vitro testmetho-
den zoals bijv. de filtermembraantest volgens Czetsch-
Lindenwald en in-vivo testmethoden zoals de repetitieve, 
occlusieve irritatietest bewezen worden.

Huidverdraagzaamheid

De huidverdraagzaamheid van Travabon® special werd 
zorgvuldig getest bij personen met een beschadigde  
huidbarrière, onder laboratoriumomstandigheden en  
onder aanwijzingen van een arts. Deze testen en ook het 
gebruik in de praktijk hebben aangetoond dat Travabon® 
special goed verdragen wordt  door de huid. 
Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid  
verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S. W.  
Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en  
milieugeneeskunde.

Wettelijke voorschriften

Travabon® special is onderworpen aan de  
cosmeticaverordening van de EG, de wet inzake levens-
middelen en consumptiegoederen, maar is niet onder-
worpen aan de wet m.b.t. chemische stoffen of de richt-
lijn m.b.t. gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsinformatieblad

Kan worden gedownload van www.stoko.com.

Kwaliteitsgarantie

Alle producten van het STOKO®-programma voldoen aan 
de vereiste voor microbiologische zuiverheid, die ook 
geldt voor geneesmiddelen voor uitwendig gebruik  
(conform Ph.Eur.):

< 102 vermenigvuldigbare kiemen/g product.

Controleproeven op dat vlak zijn een vast onderdeel van 
onze procedures voor kwaliteitsgarantie.

Houdbaarheid

Travabon® special kan in ongeopende verpakking  
minstens 30 maanden bij kamertemperatuur bewaard  
worden. Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

Eerste hulp

Bij accidenteel oogcontact, de ogen spoelen met veel  
water. Raadpleeg een arts als er daarna nog een  
brandend gevoel blijft bestaan.

Bijkomende informatie

Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag  
verkrijgbaar.

Verpakking

100-ml-tube  
1000-ml-softfles 
(voor alle Stoko Vario® dispensers)
Voor een doeltreffende dosering worden STOKO®-softflessen best 
gebruikt in combinatie met STOKO®-dispensers.  
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