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BASF UV Filtresi Tinosorb® A2B, AB onayı 

aldı 
 

 Yeni AB Kozmetik Yönetmeliği kapsamında ilk mikronize UV 
filtresinin kozmetik ürünlerde kullanımına onay verildi. 
  

 BASF UV Filtresi Tinosorb® A2B sayesinde UVAII ve UVB 
radyasyonuna karşı oldukça etkili koruma sağlandı. 

 

Tinosorb® A2B, yeni AB Kozmetik Yönetmeliğinin pozitif listesine dahil 

edilen ilk UV filtresi oldu. Bunun sonucu olarak, BASF'nin oldukça etkili 

genişbantlı filtresi aynı zamanda Avrupa'da kozmetik ürünlerde kullanımına 

onay verilen, 100 nanometreden daha küçük partikül boyutuna sahip ilk UV 

filtresi oldu. Avrupa Kişisel Bakım Uzmanlık Alanı İş Yönetimi Başkanı Dirk 

Mampe, "Tinosorb A2B, UVB ve UVAII radyasyonuna karşı eşit derecede 

koruma sağlıyor ve böylece cilt kanserinin ve ışık kaynaklı cilt yaşlanmasını 

önlemede önemli bir katkı sağlıyor. Uzun onay sürecinin ardından, artık UV 

filtresini pazara sunmamıza izin verilmesinden ve müşterilerimizin bunu 

güneş kremi ürünlerinde kullanacak olmasından dolayı mutluyuz." dedi.  

 
Yeni nesil mikronize UV filtreleri 
  
Tinosorb A2B, cildi 290 ila 340 nanometre arasında değişen UV dalga 

boyuna karşı koruyor. Böylece yeni nesil mikro UV filtrelerinde bir ilk 

gerçekleşiyor.  

 
UV radyasyonundan korunmak için en etkin filtre 
  
Tinosorb A2B sayesinde, güneş kremleri gibi kozmetik ürünlerin SPF 

performansı arttırılabiliyor. Bunun neticesinde, alışılagelmiş malzemelere 

oranla daha düşük bir UV filtresi konsantrasyonuna ihtiyaç duyuluyor.  
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Sayfa 2  
 

 
AB'de UV filtrelerine yönelik dikkatli değerlendirme  
 
Avrupa pazarında kozmetik ürünlerde kullanılması tasarlanan tüm yeni UV 

filtreleri kapsamlı bir değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Bu amaç 

doğrultusunda, AB Komisyonu'na kompleks toksisite çalışmalarını içeren 

kapsamlı bir dosyanın sunulması ve bu dosyanın Tüketici Güvenliği Bilimsel 

Komitesi (SCCS) tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. AB'nin 

değerlendirme ve onay süreci, ilgili UV filtresinin pozitif listeye eklenmesinin 

hemen ardından sona eriyor.  

 
BASF'nin diğer UV filtreleri de onay sürecinde  
 
Yeni AB Kozmetik Yönetmeliği ayrıca AB Komisyonu'nun nano ölçekli 

materyal içeren tüm malzemeler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini şart 

koşuyor. Bu, daha önceden onaylanmış olan malzemelere de uygulanıyor. 

BASF, hali hazırda Avrupa pazarında sunulmakta olan nano-ölçekli parçalara 

sahip tüm UV filtreleri için ruhsat dosyalarını sundu: Z-Cote®, Z-Cote® HP1 

ve Tinosorb®M UV filtreleri onay sürecindedir.  

 
 

BASF Bakım Kimyasalları Hakkında  
 
BASF Bakım Kimyasalları bölümü hijyen, kişisel bakım, ev bakımı, endüstriyel ve kurumsal 

temizlik ve teknik uygulamalar için geniş bir yelpazede malzeme sunar. Kozmetik endüstrisi ve 

ayrıca deterjanlar ve temizleme malzemeleri endüstrisinin global olarak önde gelen 

tedarikçisiyiz ve müşterilerimizi yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler, çözümler ve konseptlerle 

desteklemekteyiz. Bölümün yüksek performanslı ürün portföyü içerisinde sürfaktanlar, 

emülgatörler, polimerler, yumuşatıcılar, şelat ajanları, kozmetik aktif maddeleri, pigmentler ve 

UV filtreleri bulunmaktadır. Tüm hijyen uygulamaları için geliştirilmiş olan son derece emici 

polimerler seriyi tamamlamaktadır. Tüm bölgelerde üretim ve geliştirme tesislerimiz 

bulunmaktadır ve yükselen pazarlardaki mevcudiyetimizi arttırıyoruz. Daha fazla bilgiye 

www.care-chemicals.basf.com web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

BASF Hakkında 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, bitki 

koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. Ekonomik başarıyı, 

sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair 

ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon 

aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların 

korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. 

Kurumsal hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 

yılsonu itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları 

yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) 

ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye 

www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor. 

http://www.basf.com.tr/

