
 HUIDBESCHERMING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  rath’s multi protect beschermt de huid bij wisselende 
-  belastingen van de huid op het gebied van olieachtig,  
-  vettig en stoffig vuil en bij het contact met vochtig  
-  vuil/water 

-  Ook te gebruiken onder handschoenen 

-  Glycerine in combinatie met waardevolle wassen  
-  op basis van hernieuwbare grondstoffen zoals  
-  jojobaolie,ondersteunt het behoud van het natuurlijke 
-  vochtgehalte van de huid 

Huidbeschermingslotion 

 

 
Toepassing 

wisselende huidbelastingen 

rath’s multi protect beschermt de huid bij 
werkzaamheden met olie, vet, roet, stof, teer, 
siliconen evenals vochtig vuil en bij contact met 
water.  

rath’s multi protect kan bij het dragen van gecoate 
textielen en leren handschoenen worden gebruikt. 

Toepassing en dosering 

Inwrijven 
Voor aanvang van de werkzaamheden de handen 
zorgvuldig met een kleine hoeveelheid (ca. 1 ml) 
inwrijven - met name de vingernagels /nagelbedden - 
en laten drogen. 

Werken 
De droge, elastische en greepstabiele beschermende 
film vormt een effectieve contactbarrière tussen de 
huid en de inwerkende arbeidsstoffen. 

Afwassen 
Na de werkzaamheden de handen met een zeer milde 
handreiniger wassen, grondig afspoelen en drogen. 

 

 

 
 
 
 
 Ideaal bij veranderende 

belastingen van de huid 
veelzijdig in het gebruik 
zeer korte droogtijd 
waterbestendig 
met glycerine en moisturizer op jojoba-
basis 
vrij van siliconen 
discreet geparfumeerd of 
ongeparfumeerd 
HACCP-conform (ongeparf. var.) 
pH-huidneutraal (ca. pH 5) 
vereenvoudigt het reinigen van de 
handen 
zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologisch getest 
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Producttip 
Huidbeschermingsmiddelen zijn onderhevig aan 
slijtage, die sterk afhankelijk is van de 
arbeidsomstandigheden. Bij contact met 
olieachtige, vettige of stoffige vervuiling duurt de 
beschermende werking van multi protect het 
langst. Bij toenemend contact met water en een 
groter daarin opgenomen deel van tensiden 
(reinigingsmiddelen) neemt de beschermende 
werking af.  
Bij het werken met voornamelijk was- en 
reinigingsmiddelenoplossingen adviseren wij 
onze huidbeschermingslotion rath's aqua 
protect. 

Effectiviteitsbewijs 
Bewijs van effectiviteit tegen lipofiele en 
hydrofiele noxes 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). 
De effectieve beschermende werking van rath's 
multi protect werd aangetoond door 
enkelvoudige of meervoudige toepassing van de 
modelnoxes natriumdodecylsulfaat (SDS, 10% in 
water), n-octaan en tolueen en een in de handel 
verkrijgbaar met water vermengbaar 
koelsmeermiddel. 

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 multi 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, Alcohol Denat., Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Polyglyceryl-6 Distearate, Triacontanyl 
PVP, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium 
Coco-Sulfate, Triticum Vulgare Starch, Dicaprylyl 
Carbonate, Jojoba Esters, Lauryl PCA, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Hydrogenated Palm 
Glycerides, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
(Parfum*) 

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

Veiligheid en wetgeving 
rath’s multi 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 multi 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* 
2 liter softflacon* 
*ook ongeparfumeerd leverbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


