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DISPENSERE

PRODUKTBESKRIVELSE 
Unik, patenteret 3,25 L lukket dispenser til professionel brug, som 
passer til en forseglet patron Solopol® GFX™ - unik PowerFOAM 
skumhåndrens med skrubbemiddel.

ANVENDELSE 
Udelukkende til brug sammen med Solopol® GFX™ 
PowerFOAM håndrens som en del af et skræddersyet 
hudbeskyttelses- og håndhygiejne program til industrien.

ANVENDELSESOMRÅDE
Generel industri og levnedsmiddelindustri.

BRUGSVEJLEDNING
Tryk trykknappen helt ind for at dispensere en afmålt dosis af 
produktet. Tomme patroner udskiftes nemt på få sekunder. For det 
bedste resultat tryk knappen helt ind og hold den inde i 3 sekunder.

1 BioCote® er et registreret varemærke tilhørende Biocote Limited  * Effektiviteten er uafhængigt valideret ved hjælp af ISO-metoder
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Alle SC Johnson Professional dispensere til 
arbejdspladsen har en BioCote®-beskyttet 
trykknap1

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.

Universalt design Kan forstås af alle for at øge compliance i flersprogede omgivelser.

Præcis dosering ved fuld aktivering af trykknap
Ved fuld aktivering af trykknappen leveres den nøjagtig krævede mængde, hvilket giver kontrol over forbruget 
og reducerer spild. Modvirker unødvendig ekstra trykken og dermed produktoverbrug.

Livsvarig garanti2
Solopol® GFX™ dispensere er garanteret i deres levetid. Garantien gælder kun i EU, Storbritannien og Irland og 
for dispensere, der udelukkende bruger SC Johnson Professional-produkter. Flere vilkår og betingelser kan 
findes på: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee

Hygiejniske, lufttætte patroner
Den ultralydsforseglede patron og pumpemekanisme tillader ingen indtrængning af luft i patronen under brug for 
at forhindre produktkontamination og sikre, at 'frisk' produkt dispenseres hver gang.

Minimalt spild De lufttætte patronerne er designet, så de foldes sammen under brug, for at minimere produkt spild.
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Lille vedligehold Let at rengøre, hurtig at fylde.

Farvekodet Nem visuel identifikation af produkttype for at fremme korrekt produktbrug og overholdelse.

Skueglas Indikerer at der er en patron i.

Tidsbesparende Patron kan udskiftes på sekunder og minimerer den tid der går til vedligehold og dertil hørende omkostninger.

Sikker låsemekanisme Unik låsemekanisme hjælper til at forhindre uautoriseret adgang.

Ingen batterier Dispenserne er uden batterier, hvilket reducerer omkostninger og risiko for forurening af lossepladser.
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HACCP International certificeret3

Dette produkt og de dispensere, det skal bruges sammen med, er blevet certificeret af HACCP International som 
værende fødevaresikre håndhygiejneprodukter. De er egnede til brug i faciliteter, der drives i overensstemmelse 
med et HACCP-baseret fødevaresikkerhedsprogram i fødevareklassificering SSZ (Splash or Spill Zone). Det betyder, 
at produkterne er egnede til brug i områder, hvor der håndteres fødevarer, f.eks. køkkener, produktionsområder og 
forarbejdningsområder, men ikke til at komme direkte i kontakt med fødevarer eller genstande, der kommer i 
berøring med fødevarer. HACCP Internationals evaluering og certificering er strengt begrænset til spørgsmål om 
fødevaresikkerhed eller driften af et HACCP-baseret fødevaresikkerhedsprogram. Selv om HACCP International 
udviser al rimelig omhu i sin vurdering af de(t) produkt(er) eller tjenesteydelse(r), der er beskrevet heri, garanterer 
HACCP International ikke, at alle fødevaresikkerhedsrisici i alle anvendelser er blevet identificeret. Der gives ingen 
garanti eller antydes nogen garanti i forbindelse med udstedelsen af denne erklæring.
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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. 

Solopol® GFX™ Dispenser

DISPENSER GARANTI2 

SC Johnson Professional Solopol® GFX™ dispensere er garanteret i deres levetid at være fri for materiale- og fabrikationsfejl under normal brug, ellers vil den oprindelige købende 
slutkunde være berettiget til at modtage en gratis erstatningsdispenser eller reservedele. Garantien gælder kun, dispensere der er installeret hos slutkunden i Den Europæiske 
Union, Storbritannien og Irland og udelukkende har anvendt SC Johnson Professional-produkter. Garanti dækker ikke dispensere, der er købt hos uautoriserede distributører. Andre 
vilkår og betingelser gælder, og berettigelse er underlagt verificering. For fuldstændige vilkår og betingelser besøg https://www. scjp.com/en-gb/guarantee. 
Garanti gives af SC Johnson Professional A/S, Agerhatten 27B, 5220 Odense SØ, Danmark.
DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER ENHVER GARANTI VEDRØRENDE KVALITET ELLER 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Vores ansvar vil ikke overstige det faktiske beløb, som du har betalt for den dispenser. Vi er ikke ansvarlige for følgeskader, tilfældige, 
særlige eller straffende skader eller tab. Slutkunder anses for at have accepteret ovenstående garanti og begrænsning af ansvar. Det kan ikke ændres mundtligt eller skriftligt, 
undtagen i en skriftlig aftale underskrevet af SC Johnson Professional.
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VARENUMMER DISPENSER
PATRON
STØRRELSE

DIMENSIONER (MM) DOSERINGSMÆNGDE
ANTAL TRYK
PR. PATRON

GF3LDB Cleanse Heavy GFX Dispenser 3,25 Litre 353H x 177W x 173D 2.8ml 1160




