
 HUIDBESCHERMING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  rath’s aqua protect beschermt de huid bij  
-  natte werkzaamheden 

-  De goed intrekkende ole-/vetcombinatie ondersteunt  
-  de natuurlijke beschermingsfunctie van de huid 

Huidbeschermingslotion 

 

 
Toepassing 

Bij natte werkzaamheden 

rath’s aqua protect beschermt de huid bij het werken 
met water en met water mengbare systemen (bijv. met 
water mengbare koelsmeermiddelen, verdunde zuren 
en logen, alcohol, was- en reinigingsoplossingen, 
desinfectiemiddelen, meststoffen, zouten, 
beton/mortels, nat vuil, enz.)  

rath’s aqua protect ongeparfumeerd is HACCP-
conform en is daarom uitstekend geschikt voor de 
levensmiddelensector. 

Toepassing en dosering 
Voor aanvang werkzaamheden of na de pauze of het 
wassen van de handen op schone en droge handen 
aanbrengen en inwrijven.  

Dosering: 0,5 - 1 ml. Bij een hoge belasting door de 
werkzame stoffen of bij een zeer droge huid adviseren 
om rath's aqua protect ook tussendoor te gebruiken. 

 

 

 
 
 
 
 Waterbestendig + goede grip 

 Eenvoudig te verdelen 

 Trekt snel in 

 Hoog beschermingspotentieel 

 Met natuurlijke α-bisabolol 

 Met huideigen vetzuren en 
natuurlijke moisturizers 

 pH-huidneutraal 

 Discreet geparfumeerd of 
ongeparfumeerd 

 HACCP-conform 
(ongeparf. variant) 

 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologische getest 
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Producttip 
Vette huidbeschermingsmiddelen zijn onderhevig 
aan slijtage, die sterk afhankelijk is van de 
individuele arbeidsomstandigheden. Zo duurt 
bijvoorbeeld de beschermende werking het langst 
bij werkzaamheden met koud water. Bij hogere 
temperaturen en toenemende hoeveelheden 
vetoplossende stoffen, zoals tensiden of 
oplosmiddelen, wordt de duur van de 
beschermende werking minder.  

Effectiviteitsbewijs 
Bewijs van effectiviteit tegen hydrofiele noxa in 
de BUS-huidbeschermingstest. 
Getest door: Dr. Pittermann in samenwerking met 
het Instituut voor Farmacologie, Toxicologie en 
Farmacie van de Universiteit van Veterinaire 
Geneeskunde, Hannover (prof. dr. M. Kietzmann). 

Resultaat: De effectieve beschermende werking 
van rath’s aqua protect werd aangetoond door 
enkelvoudige of meervoudige toepassing van de 
modelnoxes natriumdodecylsulfaat (SDS, 10% en 
15% in water) en model koel-smeermiddel (KSS) 
type IV. 

Huidverdraagzaamheid 
Getest door: Dermatest GmbH – Research 
Institute For Reliable Results, Münster. 

Resultaat: In de onder leiding van een 
deskundige arts uitgevoerde dermatologische 
testen op mensen kwam rath’s aqua protect als 
"zeer goed" uit de bus.  Er traden in de epicutane 
test volgens internationale richtlijnen geen 
toxisch-irritatieve onverdraaglijkheidsreacties 
op. 
 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Aqua, Paraffinum Liquidum, PEG-7 
Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Isopropyl 
Palmitate, PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer, 
Cera Microcristallina, Sodium Lactate, Bisabolol, 
Palmitic Acid, Stearic Acid, Lactic Acid, 
Magnesium Stearate, Magnesium Sulfate, 
Glyceryl Caprylate, Hydroxyacetophenone, 
Sorbic Acid, (Parfum*) 

Opmerking 
rath’s aqua protect is discreet geparfumeerd en 
ongeparfumeerd leverbaar. 

Veiligheid en wetgeving 
rath’s aqua protect is als huidmiddel 
onderworpen aan de wettelijke voorschriften 
van de Europese richtlijn inzake cosmetische 
producten. (Verordening (EG) nr. 1223/2009). 

Bewaring/houdbaarheid 
rath’s aqua protect kan tussen de 0 en 25 °C 
worden bewaard.  

De minimale houdbaarheid van een ongeopende 
verpakking bedraagt 30 maanden. 

Dispensers en doseersystemen 
Een keuzehulp voor dispensers en 
doseersystemen vindt u op het internet op 
www.rath.de - of u kunt ons bellen - wij 
adviseren u graag. 

Leverformaten 
125 ml flacon* 
1 liter flacon* 
1 liter softflacon* 
*ook ongeparfumeerd leverbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


