GREVEN® UV TEC 50

Zonbeschermingslotion met factor SPF 50
Hoge bescherming tegen natuurlijke UVA en UVB straling.
•
•
•
•
•
•

met zonbeschermingsfactor 50
watervast
zeer goed uit smeerbaar op de huid
snel intrekkend
met silicone coating
parfum- en geurstofvrij

GREVEN® UV TEC 50

Toepassingsgebied
GREVEN® UV TEC 50 is toepasbaar bij
buitenwerkzaamheden in het geval van
blootstelling aan intensieve UV straling.
Werknemers in plantsoenenwerk, bosbouw,
bouwkunde, wegenbouw en op de waterwegen
worden vaak blootgesteld aan dergelijke UV
straling.
Productbeschrijving
GREVEN® UV TEC 50 is een water resistente huid
protectieve lotion tegen natuurlijke UV straling met
een zon protectiefactor van 50. De lotion is vrij van
parfum, geurstoffen en bevat silicone ter
voorkoming van de witte was op de huid.
Producteigenschappen
• De beige gekleurde, waterresistente zonbeschermingslotion GREVEN® UV TEC 50 wordt
gemakkelijk verspreid en snel geabsorbeerd.

Het opnieuw aanbrengen verlengt niet de
protectie-tijd, maar brengt de oude, tussentijds
verminderde protectie weer op pijl. Een
vernieuwing van de beschermingslaag om de 2 uur
is in principe zinvol.
Waarschuwing
Het gebruik van UV protectiemiddelen vermindert
niet de verplichting om andere voorgeschreven
protectie middelen te dragen. Intensieve
middagszon dient vermeden te worden. Ook
bieden UV protectiemiddelen met een hoge factor
geen volledige bescherming tegen UV stralen.
CONTACT MET TEXTIEL VERMIJDEN – DAAR
MOGELIJK NIET HERSTELBARE VLEKKEN
KUNNEN ONTSTAAN.
Rapport over de huidtolerantie
De huidtolerantie van GREVEN® UV TEC 50 is
zorgvuldig gecontroleerd en bewezen. Er is een
schriftelijk rapport aanwezig.

Samenstelling volgens INCI
AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, ETHYLHEXYL
STEARATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE,
OCTOCRYLENE, GLYCERIN, ETHYLHEXYL SALICYLATE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CETEARYL
ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, TITANIUM DIOXIDE (NANO), PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC
ACID, TRIS-BIPHENYL TRIAZINE (NANO), ETHYLHEXYL TRIAZONE, POTASSIUM HYDROXIDE, BISETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, ALUMINA,
CAPRYLYL GLYCOL, DECYL GLUCOSIDE, SIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, PIROCTONE OLAMINE,
DISODIUM PHOSPHATE, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, SILVER CHLORIDE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PROPYLENE GLYCOL.

Gebruik
GREVEN® UV TEC 50 vóór het werk d.w.z. voor
blootstelling aan de zon, gelijkmatig op de schone
en droge huid aanbrengen. Royaal aanbrengen,
aangezien geringe hoeveelheden slechts een
geringe bescherming bieden. De benodigde
hoeveelheid per lichaamszone past precies op de
lengte van wijs- en middelvinger. Delen van het
lichaam zijn bv: elke arm, het gezicht, de nek.
Om de protectie optimaal te behouden dient
GREVEN® UV TEC 50 meermalen te worden
aangebracht, in het bijzonder na het wassen moet
GREVEN® UV TEC 50 opnieuw worden
aangebracht.

Werkzaamheidstest
De werkzaamheid van GREVEN® UV TEC 50
werd getest naar:
1. zonbeschermingsfactor volgens internationale
normering EN ISO 24444:2010
2. watervastheid volgens COLIPA-Methode 2005
van de EU-cosmeticaproducenten.
Wettelijke voorschriften
GREVEN® UV TEC 50 is onderhevig aan de
verordening (EG) nr. 1223/2009 aangaande
cosmetische middelen. Meer informatie over de
omgang met het product kunt u vinden in de
groependatabladen voor de professionele
huidbescherming – huidmiddelen.
Houdbaarheid
Het product kan in originele, gesloten verpakkingen ten minste 30 maanden (vanaf productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard worden. De
houdbaarheid na de eerste maal openen (PAO =
Period after Opening) is op de verpakking
aangegeven.
Verpakkingsgroottes
Artikel-nr. Aanduiding
14285001

250 ml fles

Hoeveelheid
per VE
24 stuks

Ons toepassingstechnische advies en onze overige aanbevelingen, die geen toezegging van eigenschappen van onze producten betekenen, berusten op jarenlange ervaringen. Ze zijn
echter – ook met betrekking tot beschermingsrechten van derden en buitenlandse wetgeing – niet bindend en bevrijden onze klanten niet van de verplichting, onze producten en
procedures zelf op hun geschiktheid voor het gebruiksdoel te controleren. Stand: 03/2021
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