
 

OCD Nederland BV 
Maxwellstraat 41 - 3316GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht   NL 60500 
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: support@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl  Versie 1.0  
   8/29/22 
 

PRODUCT INFORMATIE 

 

Barrier Cream  
  
Bardahl Barrier Cream is een lang werkende universeel toepasbare handcrème, ook wel de 
onzichtbare handschoen genoemd. Het voelt niet vet aan, biedt een siliconenvrije 
handbescherming, die makkelijk uitsmeert en intrekt.   
Bardahl Barrier Cream is opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen die dermatologisch en toxi-
biologisch veilig zijn. Het is een universele bescherming tegen zowel wateroplosbare als niet in 
wateroplosbare schadelijke stoffen.  Dit wordt vooral gerealiseerd wordt door de unieke 
combinatie van grondstoffen op polymeerbasis. Bardahl Barrier Cream bevat naast dit bijzondere 
beschermingsysteem ook verzorgende bestanddelen en bovendien het natuurlijke α-Bisabolol, de 
werkzame stof van kamille, een ontstekingsremmer. Bardahl Barrier Cream bevat geen minerale 
oliën, siliconen of daarvan afgeleide stoffen en ook geen conserveringsmiddelen.  
  
Bardahl Barrier Cream wordt daar toegepast waar rekening gehouden moet worden met veel 
verschillende werkstoffen; deze verzorgende crème is voldoende. Het zorgt bovendien voor een 
goede verzorging van de handen. Het voorkomt een direct contact van schadelijke werkstoffen 
met de huid en het diep in de huid doordringen van vervuilingen. Het vermindert de belasting van 
de huid en beschermt tegen eventuele allergieën. Daardoor wordt het reinigingsproces van de 
meest ernstige vervuilingen wezenlijk vereenvoudigd, wederom een verminderde belasting van de 
huid.   
Een consequent gebruik van deze handcrème zal zorgen voor minder irritaties van de huid en in 
extreme gevallen ook voor minder ziekteverzuim.  
  
Bardahl Barrier Cream beschermt tegen vocht, koude, hitte maar ook tegen allerlei 
oplosmiddelen, zuren, logen, oliën, vetten, smeermiddelen, teer, bitumen, verf, inkt, cement, 
kalk, lijm, PU-kitten, afdichtingmiddelen, roest, kleurstoffen en vele andere voor de handen 
schadelijke stoffen.  
  
Bardahl Barrier Cream is dermatologisch getest, pH-huid neutraal en is uitgebreid in de praktijk 
getest.  
  
 
Gebruiksaanwijzing  
 
Een klein beetje crème op de handen doen en goed inwrijven, waarbij bijzondere aandacht 
besteed moet worden aan de kritische plaatsen als de nagelriemen. De huid zal bij gebruik van 
deze crème blijven ademen en niet uitdrogen. De bescherming blijft al naar gelang de belasting 
ook na het wassen nog voor langere tijd aanwezig.  
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Bestanddelen  
 

− Aqua,  
− Glyceryl Stearate,  
− Sorbitol,  
− Myristyl Lactate,  
− Triacontanyl PVP,  
− Ceteareth-20,  
− Cetearyl Alcohol,  
− Ceteareth-12,  
− Cetyl Palmitate,  
− Guar Hydroxypropyl Trimonium,  
− Chloride, Bisabolol,  
− Parfum,  
− Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphonate,  
− Benzyl Alcohol,  
− Benzoic Acid,  
− Dehydroacetic Acid.  

 
 
Wettelijke bepaling voor huid- en handreinigers  
 
Huid- en handreinigers staan onder controle van het Cosmetic Directive 76/768/EWG. Het 
Cosmetic Directive verwacht dat fabrikanten van cosmetische producten zich onvoorwaardelijk 
houden aan de bepaling dat alleen producten op de markt worden gebracht die onschadelijk zijn 
voor de gebruiker. Dit moet bewezen worden voor elk nieuw cosmetisch product door middel van 
een individueel veiligheidsrapport.  
  
Volgens Europees Recht worden cosmetische producten daarom niet aangemerkt worden als 
gevaarlijke goederen en hebben derhalve geen veiligheidsblad nodig.  
  
Bardahl Barrier Cream is geregistreerd bij het CPNP (Cosmetic Products Notification  
Portal). Verordening EG nr. 1223/2009, onder nummer 1452097 (Industrie nr 60500).  
 
 
 
 
Artikel nummer 60501 
Inhoud                 100 ml 
 
Artikel nummer 60551 
Inhoud                  1 liter 
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