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MANUEL DISPENSER 1L

FAKTA FORDELE

Lavet af 70% genvunden kystnær plast **Bagplade og frontcover består af 100% genvunden kystnær plast, hvilket svarer til 16 x 500 ml 
plastflasker. Dette er en del af vores forpligtelse til at støtte oprensningen af plastaffald på vej til havene 
og lossepladser i kystområder med store mængder uopsamlet affald.

I samarbejde med Plastic Bank™ Både SC Johnson og SC Johnson Professional arbejder i partnerskab med Plastic Bank™-organisationen, 
som koordinerer indsamlingen af plastflasker der kan ende i havene og på lossepladsen i lande med 
store mængder uopsamlet plastaffald. Efter indsamling omdannes det til genanvendt plast (post-
consumer). PCR).

Robust design Alle dispensere er fremstillet af slidstærke plastkomponenter, som er gennemtænkte og     
gennemprøvet til miljøer med hyppig brug, hvilket giver sikkerhed for kvalitet og lang levetid.

Livsvarig garanti SC Johnson Professional dispensere er bygget til at holde og der er livsvarig garanti ved normal brug. 
Hvis en dispenser går i stykker, udskifter vi den.

BioCote® beskyttet 
trykknap 

Biocote®* sølvionteknologi reducerer indenfor 2 timer effektivt bakterier og skimmelsvamp på over- 
fladen af den Biocote®-behandlede dispenserknap og opnår i løbet af en 24-timers periode op til  
99,99% reduktion**. Biocote® bevarer sin antimikrobielle beskyttelse i hele dispenserknappens levetid 
og vil ikke slides eller vaskes af. Biocote®-teknologien er ikke en erstatning for god håndhygiejne.

Store trykknapper Dispenseren er let at bruge og kan betjenes med hånd eller albue, hvilket også gør den anvendelig i områder 
med krav om høj hygiejne.

Præcis dosering Giver den nøjagtig krævede mængde, hvilket giver kontrol over forbruget og reducerer spild.

Unik låsemekanisme Dispenseren kan låses for at forhindre uautoriseret adgang.

Inspektionsvindue Indikerer tilstedeværelse af en patron.

Nem udskiftning af patroner Dispenserne er designet, så kun patroner fra SC Johnson Professional kan anvendes. Tomme patroner 
udskiftes på få sekunder og reducerer dermed tid til vedligeholdelse og de dertil hørende omkostninger.

Hygiejniske patroner Patronen er ultrasonisk forsejlet under produktion for at beskytte produktet. Den unikke, patenterede 
pumpe er designet til at forhindre luftindtrængen i patronen under brug og dermed minimere risikoen for 
krydsforurening.

Minimalt spild Patronerne er designet, så de foldes sammen for at minimere spild.

Ingen batterier Dispenserne er uden batterier, hvilket reducerer omkostninger og risiko for forurening af lossepladser.

SCJ Professional® Proline WAVE 
1 Liter Dispenser 
lavet af 70%* genvunden kystnær plast**

PRODUKT BESKRIVELSE  

*BioCote® er et registreret varemærke tilhørende Biocote Limited     ** Effektiviteten er uafhængigt valideret ved hjælp af ISO-
metoder

Unik 1 liter lukket dispenser til lukkede, forsejlede patroner. Dispenseren er 
lavet af 70%* genvunden kystnær plast** velegnet til brug på toilettet i 
enhver virksomhed og offentlig institution.

**Genvunden kystnær plast er post-forbruger genanvendt plast (PCR), 
indsamlet på land inden for 50 km fra et hav, så det ikke ender i 
havene eller på lossepladser i lande med store mængder ikke opsamlet 
plastaffald. I samarbejde med Plastic Bank™

ANVENDELSE
Til eksklusiv brug sammen med vores komplette sortiment af håndsæber.

BRUGSVEJLEDNING  
Den store trykknap gør det nemt at dosere en kontrolleret mængde produkt, 
og den tomme patron udskiftes nemt på få sekunder.

* Bagplade og frontcover består af 100% genvunden kystnær plast
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* Bagplade og frontcover består af 100% genvunden kystnær plast

VARENUMMER DISPENSER PATRON
STØRRELSE

DIMENSIONER (MM) DOSERINGSMÆNGDE
ANTAL TRYK PR. 
PATRON

RCP1LDSSC Manuel Proline WAVE Dispenser 1 Liter 233H x 130W x 115D 0,7ml foam / 1,0ml lotion 1429 foam / 1000 lotion

130mm 115mm

233mm

**Genvunden kystnær plast (Recovered coastal plastic) er post-forbruger genanvendt plast, indsamlet på land inden for 50 km fra et hav, så det ikke ender 
i havene eller på lossepladser i lande med store mængder ikke opsamlet plastaffald. I samarbejde med Plastic Bank™

SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00
E: danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. Vi 

kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende tredjeparts 

intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen 

implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for produkternes egenskaber. 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre 

forhold. 




