
 HUIDBESCHERMING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  rath’s sweat protect ACH is een eenvoudig  
-  op te brengen huidbeschermingsgel, die transpiratie 
-  en vochtophoping bij het dragen van beschermende  
-  handschoenen of werkschoenen duidelijk vermindert. 

-  Het product verstevigt de huid en maakt haar  
-  bestendiger tegen mechanische belastingen. 

Huidbeschermingsgel 

 

 
Toepassing 

Het dragen van beschermende handschoenen en 
werkschoenen 

rath’s sweat protect ACH vermindert door zijn 
zweetremmende en huidverstevigende werkzame 
stoffen de vorming van vocht tijdens het dragen van 
beschermende handschoenen of werkschoenen. 
Hierdoor wordt het opzwellen van de huid verminderd. 
Door regelmatig gebruik van rath’s sweat protect ACH 
wordt huid extra bestendig ten opzichte van 
mechanische belastingen, bijv. door glasvezel, 
isolatiemateriaal, papier/karton, etc. 

Toepassing en dosering 
rath’s sweat protect ACH huidbeschermingsgel wordt 
1-2 maal daags (dosering: 0,5 - 1 ml) op schone en 
droge hangen aangebracht en ingewreven. Na 
volledige droging van de gel kunnen beschermende 
handschoenen/-kleding worden aangetrokken. Het 
volledige rendement wordt na het eerste gebruik nog 
niet bereikt. Het volledige beschermingspotentieel 
wordt na 3 - 4 dagen bereikt. Bij regelmatig gebruik 
wordt het bereikte beschermingspotentieel 
gehandhaafd. 

 

 

 
 
 
 
 Verhoogt het draagcomfort van 

beschermende handschoenen 

 Vetvrije huidbeschermingsgel 

 Vermindert transpiratie 

 Verstevigt de huid 

 Beschermt ook bij mechanische 
belasting 

 Ongeparfumeerd 

 HACCP-conform 

 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologische getest 
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Producttip 
Zweten 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. 
De afgifte van vocht die tot opeenhoping van 
nattigheid leidt, vindt op twee manieren plaats: 

• De merkbare afgifte van zweet uit 
zweetklieren door middel van zweten 

• De niet merkbare afgifte van vocht via de huid 
De werkzame stoffen van rath's sweat protect ACH 
verminderen beide vormen van vochtafgifte 

Effectiviteitsbewijs 
Bewijs van vermindering van hoornlaagzwelling 
in de screeningtest. Zwelling van de hoornlaag 
van de palmaire huid (handpalmen) in hoge 
frequentie echografie na 5 uur occlusie (nitryl 
handschoen) waarbij de met rath's sweat protect 
voorbehandelde en de onbehandelde huid 
werden vergeleken. 

Getest door: BioSkin GmbH - Institut für 
Dermatologische Forschung und Entwicklung, 
Hamburg. 

Resultaat: Bij de proefpersonen was de zwelling 
van de hoornlaag door de voorbehandeling ook 
na een 5 uur durende occlusie met handschoenen 
duidelijk minder. 

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 sweat protect ACH 
als "zeer goed" uit de bus.  Er traden in de 
epicutane test volgens internationale richtlijnen 
geen toxisch-irritatieve 
onverdraaglijkheidsreacties op. 
 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Alcohol Denat., 
Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Tannic Acid, 
Ascorbic Acid, Sorbic Acid, Disodium EDTA, 
Tromethamine 

Opmerking 
rath’s sweat protect ACH is uitsluitend 
ongeparfumeerd leverbaar. 

Veiligheid en wetgeving 
rath’s sweat protect ACH 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 ACH 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


