
 HUDSKYDD 
PRODUKTINFORMATION  

 
-  rath’s pr88 liquid skyddar huden mot oljig,  
   fet och hårt sittande smuts. 

-  Före arbetet: applicera på händerna; fluiden  
   bildar en tillförlitlig skyddsfilm som  
   förhindrar att smutspartiklar tränger in i huden. 

-  rath’s pr88 liquid underlättar hudrengöringen.  
   Smutsen tvättas enkelt bort tillsammans  
   med skyddsfilmen 

Det avtvättbara hudskyddet 

 

 
Ändamål 

oljig, fet smuts 
hårt sittande smuts 

rath’s pr88 liquid skyddar huden mot smuts från 
olja, fett, lack, grafit, sot, damm, tjära, lim, 
konstharts, polyester, silikon etc. 

Applicering och dosering 

Insmörjning 

Spraya på händerna (ca 1ml / 5 sprut) före 
arbetet. Smörj in noggrant (i synnerhet runt 
naglar) och låt torka  

Arbete 

En torr, elastisk och greppstabil skyddsfilm 
skyddar huden mot smuts. 

Tvätt 

Tvätta händerna efter arbete med vatten tills att 
smutsen har löst sig. Skölj sedan noggrant och 
torka. Smutsen sköljs bort tillsammans med 
rath’s pr88. 

 

 

 
 
 
 
 Idealisk även på språng 

 Enkel användning 

 Mycket kort torktid 

 Kladdar inte 

 Fast verktygsgrepp 

 Bevarad fingertoppskänsla 

 Fri från silikon 

 Hög skyddspotential under 
arbetet 

 Underlättar hudrengöringen 

 Fri från parfym, silikon och 
konserveringsmedel 

 Mycket skonsam – 
dermatologiskt testad 
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Dokumenterad effekt 

Dokumentation av verkan mot lipofila 
skadeämnen i BUS-hudskyddstest.  

Testad av: dr Pittermann i samarbete med 
"Institut für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie der Tierärztlichen Hochschule", 
Hannover (prof. dr M. Kietzmann). 

Resultat: vid enkel resp. multipel 
applicering av testskadeämne n-oktan och 
testkylsmörjmedel (KSS) typ II och III, ej 
blandbara med vatten, har den effektiva 
skyddsverkan av rath's pr88 liquid påvisats. 

Hudvänlighet 

Testad av: Dermatest GmbH - Research 
Institute For Reliable Results, Münster. 

Resultat: vid de dermatologiska tester som 
har genomförts på människor under 
överinseende av specialistläkare fick rath's 
pr88 liquid betyget "mycket bra". I 
epikutantest enligt internationella riktlinjer 
uppstod inga toxiskt-irritativa reaktioner på 
inkompatibilitet. 
 

 Beståndsdelar/Ingredients (INCI) 

Aqua, Alcohol Denat., Hydrogenated 
Coconut Acid, Arginine, PVP, Poloxamer 
407, Ceteareth-25, Panthenol, Bisabolol, 
Glycerin, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Sodium Hydroxide, Citric Acid 

Anm. 

rath’s pr88 liquid levereras endast 
oparfymerad. 

Säkerhet och lagstiftning 

rath's pr88 liquid i egenskap av 
hudvårdsprodukt omfattas av de juridiska 
föreskrifterna i EU:s kosmetikförordning 
(förordning (EU) nr 1223/2009). 

Förvaring/hållbarhet 

rath's pr88 liquid kan förvaras i 
rumstemperatur.  

Bäst-före-datum för oöppnad förpackning 
är 30 månader. 

Automat- och doseringssystem 

Ett verktyg för val av automat- och 
doseringssystem återfinns på internet på 
www.rath.de - eller ing oss. Vi hjälper dig 
gärna. 

Leveransstorlekar 

150 ml sprayflaska 
1 l flaskor 
1 l mjukflaskor 
2 l mjukflaskor 
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