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Sterisol SUN Lotion 
– En säker arbetsmiljö utomhus

Om man utsätts för UV-strålning för länge riskerar man brännskador 
och på lång sikt finns det en koppling till flera former av hudcancer. Den 
genomsnittliga personen i Sverige kan vistas ca 7-10 minuter i direkt sol 
utan att bli bränd, men i många arbeten förutsätts en mycket längre tid 
än så. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att göra en 
riskbedömning om arbetsmiljön utgör en hälsorisk för de anställda, och 
sedan erbjuda skyddsutrustning som eliminerar riskerna.

Det är UVA- och UVB-strålning som man behöver skydda 
sig mot vid de flesta former av utomhusarbete. För att 
ett solskydd ska bli godkänt måste minst en tredjedel av 
solskyddet skydda mot UVA-strålning. Sterisol Sun Lotion 
uppfyller dessa krav.

SPF – Solskyddsfaktor
Solskyddsfaktorn syftar till att berätta hur hög grad av skydd produkten ger och därmed hur bra du är skyddad mot den 
skadliga UV-strålningen. Det finns individuella skillnader i hur väl man tål solen, men en högre solskyddsfaktor ger bättre 
förutsättningar. Ju högre SPF desto längre gäller skyddet och du kan vistas längre i solen. Sterisol SUN Lotion har SPF 30 
samt 50 vilket betyder att du kan vistas trettio respektive femtio gånger så länge i solen utan att bränna dig.

För att uppnå solskyddskrämers fulla potential och solskyddsfaktor krävs 
det att man applicerar ett tillräckligt tjock lager för att skyddets verksamma 
ämnen ska täcka huden. En medelstor person behöver använda 40ml 
solkräm för att få en tillräcklig täckningsgrad för hela kroppen. 

Sterisols produkter är framtagna för att skydda, rengöra och återställa 
huden i samband med arbete. Vi har i över 40 år jobbat med hudvård för 
människor på jobbet och riktat in oss särskilt på branscher med speciellt 
behov av hudrengöring och hudvård. Sterisol SUN Lotion är en del av vårt 
sortiment som skyddar huden hos människor på jobbet. Den är Svanen-
märkt och är Allergy Certified-märkt för att vara så skonsam som möjligt 
mot både människa och miljö. 

UV-spektrumets absorbtion = Vilka våglängder av strålning som solskyddet absorberar
SPF = Hur effektivt solskyddet absorberar UV-strålning och därmed hur bra och länge solskyddet skyddar.

• UVC – mycket energirik, våglängd 100-280nm. Denna strålning når inte jordytan, all strålning 
absorberas av atmosfären. Uppstår dock vid vissa svetsarbeten.
• UVB – medium energirik, våglängd 290-320nm. Stora delar filtreras bort av atmosfärens ozonskikt. 
Denna strålning gör att vi bränner oss om vi solar för mycket och kan ge upphov till hudcancer.
• UVA – minst energirik, våglängd 320-400nm. Gör pigmentet i huden mörkt, får huden att åldras i förtid 
och kan orsaka hudcancer.

UV-Strålning -ett samlingsbegrepp för tre typer av strålning

SUN Sollotion spf 50SUN Sollotion spf 30
artnr: 4353 artnr: 4352 12 x 75 ml12 x 200ml
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Huden klarar påfrestningar bättre, om du använder 
produkter som ger det bästa skyddet redan innan 
arbetsdagen. Hos Sterisol hittar du till exempel 
skonsamma och återfettande hudcremer.

Många yrken kräver regelbunden tvätt och desin-
ficering. Vi erbjuder ett brett sortiment för allt från 
lätt till svår smuts, alltid konserveringsmedelsfritt, 
skonsamt och miljövänligt.

Många branscher är tuffa mot huden. Efter arbetsd-
agen behöver du produkter som vårdar huden och 
låter den återhämta sig från dagens påfrestningar.

1. Skydda 2. Rengöra 3. Återställa

SUN lotion SPF 30 & SPF 50

Vattenresistent
Parfymfri
Mjukgörande
Starkt UVA/UVB-skydd
Svanenmärkt
Allergy Certified
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SPF 5 SPF 10 SPF 15 SPF 20 SPF 25 SPF 30 SPF 50 SPF 50+

Lågt skydd Medelhögt skydd Högt Skydd Mycket högt skydd

SUN lotion är lämpligt i alla branscher 
där människor tillbringar sin arbetstid 
utomhus. Vår SUN lotion har ett hög 
skydd mot UVA/UVB-strålar och finns i 
två utföranden SPF 30 SPF 50. Dessutom 
fri från parfymer och färgämnen.

Art nr. 4352
SUN Lotion SPF 50 200 ML

Art nr. 4353
SUN Lotion SPF 50  75ML

Europeiska kommissionens rekommendation av den 22 september 2006 (2006/647/EG) 
Ultraviolett strålning och hälsa – ett kunskapsunderlag. (NR 2002:5) Arbetslivsinstitutet, 2002. 
www.arbetsmiljöverket.se



Om Sterisol®
Sterisol har i över 40 år levererat hudvård för 

arbetsplatser. Produkterna är framtagna för att 
skydda, rengöra och återställa huden, med speciell 

tanke på allergivänlighet och miljö. 

Hudvård på arbetet är en arbetsmiljöfråga, därför 
riktar vi in oss speciellt på branscher med särskilda 

behov av hudrengöring och hudvård. Nästan all 
vår tillverkning finns i Vadstena vid Vätterns kant. 

Närproducerad hudvård på jobbet!


