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triformin® protect 
 

Toepassingsgebied: 
Bescherming van de huid bij dagelijkse 
werkzaamheden in de gezondheidszorg, zoals in 
ziekenhuizen, klinieken, huisartspraktijken, bejaarden- 
en verzorgingstehuizen, in chemische en 
farmaceutische sectoren en voedselverwerkende 
bedrijven, zoals keukens, slachthuizen en 
zuivelbedrijven. 
 
Vermogensspectrum: 
• Zeer effectieve water-in-olie-emulsie 
• Beschermt de huid langdurig tegen uitdroging 
• Aanhoudende bescherming en intensieve 

verzorging 
• Zeer goede huidtolerantie, door dermatologische 

rapporten bevestigd 
 
Bijzondere eigenschappen: 
• Beschermt de huid tegen uitdroging 
• Intensieve verzorging door geselecteerde 

ingrediënten 
• Parfumvrij 
• Doelgerichte huidverzorging dankzij bijenwas 
• Geschikt voor de verzorging van het hele lichaam 
 
Toepassing en dosering: 
triformin protect op de schone en droge huid smeren en 
goed inmasseren, ook tussen de vingers en op nagels. 
Voor optimale bescherming dient de crème voor 
aanvang van de werkzaamheden en na langere pauzes 
aangebracht worden. Let er voor het aantrekken van 
handschoenen op dat triformin protect voldoende in de 
huid is ingetrokken. 
 

Naast de bescherming van de huid met triformin protect 
raden wij aan vooraf de handen te reinigen met triformin 
wash, triformin wash pure of de handen op een 
hygiënische manier te wassen met het desinfectiemiddel 
triformin decon. 
 

Voor de verzorging van de handen tussen de bedrijven 
door bevelen wij de verzorgende huidcrème triformin 
care aan. 
 
 
 
 
 
 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
• Alleen voor commerciële toepassingen. 
• Voor de dosering van triformin protect uit de fles van 

500 ml raden wij de triformin dispenser 500 aan. 
• Niet mengen met andere producten. 
• Het gebruik van triformin protect is geen vervanging 

van het verplichte gebruik van voorgeschreven 
beschermende maatregelen. 
 

Technische gegevens: 
Viscositeit ca. 1,800 Pa s (concentraat, 20 °C) 
Dichtheid 0,9560- 0,9610 g/cm3 

 
Ingrediënten: 
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL 
STEARATE, ISOPROPYL PALMITATE, ALCOHOL 
DENAT., GLYCERIN, CETYL PEG/PPG-10/1, 
DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, CERA ALBA, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM CHLORIDE, 
TOCOPHERYL ACETATE, BENZOIC ACID, 
DEHYDROACETIC ACID 
 
Opslaginstructies: 
Vorstvrij bewaren. Tijdens de opslag moet een 
temperatuur tussen 0 en 30 °C worden 
aangehouden.  
triformin protect kan met ongeopende verpakking en bij 
kamertemperatuur ten minste 30 maanden worden 
bewaard. Houdbaarheid na het openen: 12 maanden. 
 

Gevaren- en veiligheidsinstructies:  
triformin protect is een cosmetisch product en valt 
daarom niet onder de CLP-verordening (EG) nr. 
1272/2008.  
 
Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen.  
 
Op aanvraag kan er een veiligheidsinformatieblad 
worden aangeleverd. 
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