
 HUIDBESCHERMING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  rath’s sweat protect vermindert  
-  de vochtafgifte van de huid 

-  Verhoogt het draagcomfort van  
-  beschermende handschoenen en schoenen / laarzen 

-  Ondersteunt het voorkomen van voetschimmel 

-  Verstevigt de huid en maakt deze beter bestand  
-  tegen mechanische belastingen Huidbeschermingsvloeistof 

 

 
Toepassing 

Bij het dragen van beschermende handschoenen en 
werkschoenen. 
rath’s sweat protect vermindert de vorming van vocht 
bij het dragen van beschermende handschoenen of 
werkschoenen dankzij het huidverstevigende actief 
ingrediënt. De zwelling van de huid wordt verminderd.  
Regelmatig gebruik van rath’s sweat bescherming 
maakt de huid beter bestand tegen mechanische 
belastingen, bijv. door glasvezels, isolatiematerialen, 
papier / karton etc. 

Toepassing en dosering 
rath’s sweat protect huidbeschermingsvloeistof wordt 
1-2 maal daags (dosering: ca. 1 ml ) op schone en 
droge handen aangebracht en ingewreven. Na 
volledige droging van de vloeistof kunnen 
beschermende handschoenen/-kleding worden 
aangetrokken.  
Notitie: Het volledige rendement wordt na het eerste 
gebruik nog niet bereikt. Het volledige beschermings-
potentieel wordt na 2 - 3 dagen bereikt. Bij 
regelmatig gebruik wordt het bereikte 
beschermingspotentieel gehandhaafd. 

 

 

 
 
 
 
 Verhoogt het draagcomfort van 

beschermende handschoenen 

 vetvrije huidbeschermingsvloeistof 

 vermindert de afgifte van vocht 

 ondersteunt de preventie tegen 
voetschimmel  

 verstevigt de huid 

 ongeparfumeerd 

 HACCP-conform 

 zonder aluminiumzouten 

 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologisch getest 
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Producttip 
De afgifte van de huid onder luchtafsluitende 
handschoenen kan in ophoping van vocht en 
nattigheid resulteren. De huid wordt zacht, zwelt 
op, verliest haar mechanische belastbaarheid en 
natuurlijke beschermingsfunctie. Schadelijke 
stoffen kunnen eenvoudiger binnendringen en de 
huid droogt sneller uit. 
Natuurlijke tannines uit toverhazelaarextract 
verstevigen de huid en zorgen samen met de 
natuurlijke vochtinbrengende factoren glycerine 
en melkzuur voor een verminderde waterafgifte. 
Het extract van de natuurlijke bast van de 
magnoliaboom, plantaardige α-bisabolol uit het 
hout van de Candeia boom en piceol, als een 
natuurlijk voorkomende component in de naalden 
van de gemeenschappelijke sparren, hebben een 
kalmerende werking op de huid, dankzij hun anti-
inflammatoire eigenschappen. Tegelijkertijd 
vermindert u de microbiologische afbraak van 
zweet (geurverdrijvend effect). 

Effectiviteitsbewijs 
De vermindering van het vrijkomen van vocht 
uit de huid is bewezen in praktische 
applicatietests. 

 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Isopropyl Alcohol, Aqua, Pentylene Glycol, 
Glycerin, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf/Twig 
Extract, Magnolia Officinalis Bark Extract, 
Bisabolol, Hydroxyacetophenone, Lactic Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 

Opmerking 
rath’s sweat protect is uitsluitend 
ongeparfumeerd leverbaar. 

Veiligheid en wetgeving 
rath’s sweat 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 sweat 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 
150 ml sprayflacon 
1 liter flacon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


