
PRODUCT-INFO

Handreiniger voor sterke vervuilingen
- met reinigingssysteem STOKOPON�

- met afbreekbaar schuurmiddel ASTOPON�

- met huidbeschermingsstof EUCORNOL��

EIGENSCHAPPEN

SOLOPOL� is een zwak-zure, schuurmiddelbevattende, alkali-
en oplosmiddelvrije handreiniger met sterke waskracht en
zeer goede huidverdraagzaamheid voor sterke vervuilingen.
(b.v. door afgewerkte olie, aardolie, smeerolie, grafiet,
metaalstof, roest).

SOLOPOL� behoudt door zijn zwak-zure pH-waarde de
natuurlijke zuurtemantel, die o.a. tot taak heeft de huid te
beschermen tegen infecties door bacteriën of schimmels.
SOLOPOL� reinigt tot diep in de poriën, zonder de huid
overmatig te belasten. De zeer goede huidverdraagzaamheid
wordt bereikt door bijzonder huidvriendelijke wasgrondstoffen
te gebruiken [1, 2]. Verder bevat SOLOPOL� de
huidbeschermingsstof EUCORNOL�, die het optreden van
huidirritaties onderdrukt [9].

SOLOPOL�� bevat het nieuwe reinigingssysteem STOKOPON�

(natuurolie en tenside). Natuurolie (INCI*-benaming :
BRASSICA CAMPESTRIS) wordt voor het eerst in
handreinigers gebruikt. Tot nu toe werd het slechts als
vetcomponent in voedingsvetten verwerkt. De reinigende
eigenschappen ervan vervolledigen de was- en
reinigingskracht van de goed huidverdraagzame tenside
alsook van het natuurlijk schuurmiddel ASTOPON�.

Het bio-schuurmiddel ASTOPON� bestaat uit natuurlijk
walnootschalenmeel. Het gebruik van deze natuurlijke
grondstof vormt geen belasting van het bosbestand van ons
milieu; ook moeten geen aardoliebronnen onmiddellijk als
grondstofbron gebruikt worden (zoals bij kunststoffen).

Het is volledig biologisch afbreekbaar en vormt zo een
ecologisch zinvolle aanvulling op de tegenwoordig
gebruikelijke wasactieve substanties met een hoge biologi-
sche afbreekbaarheidsgraad.

Afvoer- en rioolleidingen worden door SOLOPOL� niet
verstopt daar het walnootschalenmeel gemakkelijk
weggespoeld wordt en niet opzwelt.

Voldoet het voor sterke vervuilingen ontwikkelde SOLOPOL�

niet, dan staat de oplosmiddelvrije, schuurmiddelbevattende
handreiniger KRESTOPOL� met reinigingssysteem
STOKOPON� voor extreme vervuilingen ter beschikking.

GEBRUIK

- Vuile handen niet vochtig maken.

- SOLOPOL� grondig verdelen.

- Na het losmaken van het vuil met weinig water verder
wassen.

- Vuil en SOLOPOL�  met veel water grondig afwassen.

- Zorgvuldig afdrogen.

BESCHRIJVING

Lichtbeige, viscose  suspensie.

Dichtheid (bij 20 °C): zie EG-veiligheidsblad.

KWALITATIEVE SAMENSTELLING

INCI*-benaming:
AQUA (WATER)
JUGLANS REGIA
BRASSICA CAMPESTRIS
LAURETH-6
SULFATED CASTOR OIL
SODIUM LAURETH SULFATE
SODIUM CHLORIDE
OLEIC ACID
CELLULOSE GUM
SODIUM BENZOATE
XANTHAN GUM
CITRIC ACID
POTASSIUM SORBATE
PARFUM (FRAGRANCE)
CI 77891**

HUIDVERZORGINGHUIDBESCHERMING HUIDREINIGING

... daarmee blijft  de werkende huid gezond



* De gebruikte benamingen van de bestanddelen beantwoorden aan de

internationale nomenclatuur voor cosmetische producten (INCI =

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, voorheen CTFA).

**CI = Colour Index

TESTEN OP HUIDVERDRAAGZAAMHEID

SOLOPOL� is klinisch met zeer goed resultaat op
huidverdraagzaamheid getest (Attest van de Dermatologische
Kliniek van het Kliniekcomplex Krefeld).

De zeer goede huidverdraagzaamheid van SOLOPOL� is
verder gebleken bij erkende experimentele testmethoden bij
mensen, de Duhring-Kammer-test [1] en de ellebogenwastest
[2] (Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, Stockhausen GmbH
& Co. KG, Krefeld).

Zo is in een gewijzigde Duhring-Kammer-test volgens Frosch
en Kligman [1] alsook Kresken en anderen [3] voor SOLOPOL�

een zeer goede huidverdraagzaamheid gebleken in vergelijking
met een wasgrondstof die vaak wordt gebruikt in syntheti-
sche detergenten die in de handel verkrijgbaar zijn (zie tabel).

Tabel: Huidverdraagzaamheid van SOLOPOL®

in een gewijzigde Duhring-Kammer-test 1

Product Irritatie 2 Inwerkingstijd 3

(uren)

SOLOPOL® 1,2 24,0

Natriumlaurylsulfaat 0,5 % 3,1 10,2

1 n = 25

Proefperiode: april 1999

Testconcentratie: onverdund

2 Gemiddelde waarde van de samengevoegde irritatieparameters roodheid,

schilfering en kloofvorming, telkens visueel beoordeeld aan de hand van

een waardeschaal van 0 (geen symptomen) tot 4 (zeer sterke symptomen).

Maximale waarde:   = 12 (zeer sterke symptomen).

3 Maximale inwerkingstijd:    = 24 uur (1e - 4e dag 6 uur).

Bron: Attest van de Dermatologische Kliniek van het Kliniekcomplex Krefeld,

juli 1999.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

SOLOPOL� is een handreiniger in de zin van de „Voorschriften
voor arbeidswerkplaatsen“ en de bijbehorende „Richtlijnen
voor arbeidswerkplaatsen“ in de op dit tijdstip geldige versie.
SOLOPOL� valt onder de cosmeticawetgeving, de
cosmeticarichtlijnen van de EG en de levensmiddelen- en
consumptiewetgeving en niet onder de chemicaliënwet en de
bepalingen betreffende gevaarlijke producten.

Voor SOLOPOL� staat een EG-veiligheidsblad ter beschikking.

Alle producten van het STOKO�-programma
beantwoorden aan de microbiële zuiverheidseis die
ook geldt voor uitwendig gebruik van geneesmiddelen
(volgens DAB):

< 100 vermenigvuldigbare kiemen/g product

Desbetreffende controle-onderzoeken vormen een vast
bestanddeel van de kwaliteitsmaatregelen van de firma
Stockhausen.

ECOLOGISCHE GEGEVENS

Het percentage tensiden in SOLOPOL� beantwoordt aan de
voorschriften van de tensidewetgeving van Duitsland
(„Wetgeving over de afbraak van anionische en niet-ionische
oppervlakteactieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen“)
alsmede aan de richtlijnen van de EG. De gebruikte an-
ionische tensiden zijn tot meer dan 90% biologisch
afbreekbaar (OECD-methode).

CSB en BSB5-waarden: zie EG-veiligheidsblad.

EERSTE HULP

Mocht SOLOPOL� bij vergissing onverdund in de ogen
terechtkomen, dadelijk meerdere malen met lauw-warm water
uitspoelen (oogbadje, oogspoelflesje). Blijft een brandend
gevoel bestaan, dan dient er een arts geraadpleegd te wor-
den.

OPSLAG

SOLOPOL�  kan in ongeopende verpakking minstens 30
maanden bij kamertemperatuur bewaard worden.

OPMERKINGEN

Het voortdurend contact met huidbeschadigende substanties
vereist naast de huidreiniging met SOLOPOL�  ook het gebruik
van een speciaal huidbeschermingsproduct vóór en tijdens
het werk. Voor de juiste keuze van een product staan de
adviseurs van de firma Stockhausen graag ter beschikking.
Verdere specifieke vragen kunnen gericht worden aan de
Werkgroep Wetenschappelijke Informatie, Stockhausen
GmbH & Co. KG, Krefeld.

Bij ongunstige klimatologische omstandigheden (koude, lage
luchtvochtigheid), sterke belasting door het beroep of
veelvuldige wasbeurten kan vooral de gevoelige huid droog,
ruw en gesprongen worden [4 - 9]. Daardoor kan de hoornlaag
in de huid gemakkelijk openbarsten, waardoor de natuurlijke
beschermfunctie nadelig wordt beïnvloed. Profylactisch en
ter regeneratie van dergelijke beschadigingen moet de huid
regelmatig na het werk met een geschikt huidverzorgings-
middel zoals b.v. STOKOLAN� , STOKO�  GLYZERIN,
STOKO�  LOTION, ESTOLAN�  of STOKO�  LOTION PLUS
behandeld worden [4 - 9].

Daardoor krijgt de huid ter bevordering van het natuurlijk
herstelvermogen tevens ook vetstoffen, vocht en
waterbindende voedingsstoffen. Bij mensen met reeds
uitgesproken ruwe of constitutioneel zeer droge huid
adviseren wij het gebruik van het huidverzorgingsmiddel
STOKO VITAN�.

VERPAKKING

20 ml-tube

250 ml-tube

2000 ml-softfles*

* Geschikt voor gebruik in de STOKO MAT� VARIO verdeler.



De bovenstaande gegevens beantwoorden aan de huidige stand van onze

kennis en ervaring. Wij adviseren u geheel vrijblijvend en verzoeken u alle

vermeldingen omtrent het gebruik van onze producten aan te passen aan uw

omstandigheden en het gebruikte materiaal.

� Gedeponeerd handelsmerk
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Stockhausen N. V.
Helststraat 49/3
B-2630 Aartselaar

Tel. : 03 / 887 25 11
  03 / 887 25 12

Fax : 03 / 887 15 69
e-mail : stockhausen@skynet.be
Homepage : www.stockhausen.com/huidbescherming


