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PRODUCTBESCHRIJVING  
Aantrekkelijk vormgegeven, energiezuinige touch-free dispenser voor 
gebruik met schuimende handhygiëneproducten van Deb.

GEBRUIK
Geschikt voor gebruik in sanitaire ruimtes in openbare voorzieningen. 
Ook ideaal voor gebruik in gangen, kantoren, recepties en lobby’s in 
combinatie met het handdesinfectiemiddel Deb InstantFOAM® Complete 
en een dispenserstandaard

GEBRUIKSWIJZE 
Gewoon de hand onder de dispenser houden om hem te activeren. 
Aanraken is niet nodig.die geschikt is voor de vereiste toepassing en 
lege patronen kunnen binnen enkele seconden worden vervangen.

DISPENSERS | 

KENMERKEN VOORDELEN

‘Touch-free’ dispenser Stimuleert gebruik en minimaliseert de kans op kruisbesmetting

Veelzijdig Te gebruiken aan muren in sanitaire ruimtes, gangen en hallen of op de vrijstaande chromen 
standaard van Deb.

Batterijen met buitengewoon lange 
levensduur

De 4 D-celbatterijen gaan onder normale gebruiksomstandigheden tot wel 5 jaar mee.

Betrouwbaar Maakt gebruik van de nieuwste infraroodsensortechnologie voor een betrouwbare werking om 
weigering te voorkomen; wordt niet beïnvloed door huidskleur, temperatuur, omgevingslicht & 
luchtvochtigheid.

Robuust en lange levensduur Voor de dispensers geldt een garantie van 5 jaar op slijtage, mits de dispenser correct geïnstalleerd 
en onderhouden is.

Grote capaciteit Patronen bevatten 1200 ml Deb Stoko schuimzeep voor de handen voor circa 1714 toepassingen en 
1000 ml Deb handdesinfectieschuim voor 1429 toepassingen.

Vaste productdosering Geeft exact de benodigde hoeveelheid af, beperkt het verbruik en de hoeveelheid afval.

Uniek afsluitmechanisme Helpt onbevoegde toegang, diefstal en productverontreiniging voorkomen.

Kijkvenster Zorgt ervoor dat het product in de patroon zichtbaar is, zodat duidelijk is wanneer het product moet 
worden vervangen.

Eenvoudig te vervangen patronen Exclusief ontworpen voor gebruik met Deb-huidverzorgingsproducten, zodat patronen binnen 
enkele seconden kunnen worden vervangen, waardoor onderhoudstijd en kosten worden bespaard.

Hygiënische, luchtdichte patroon De ultrasoon afgesloten patronen en pompmechanismen zorgen ervoor dat er tijdens het gebruik 
geen lucht binnendringt in de patroon. Zo wordt verontreiniging van het product voorkomen en 
wordt er steeds een 'vers' product afgegeven.

Minimale hoeveelheid afval De luchtdichte patronen vouwen samen tijdens gebruik om zo weinig mogelijk afval te produceren.
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis 
en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke 
verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er 
geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische 
zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te 
voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Deb TF Ultra™ Dispenser  

STOCK CODE SAP CODE DISPENSER NAME CARTRIDGE CAPACITY

TF2CHR 4000006651 Black TouchFREE Ultra™ with Chrome Border 1200ml 

TF2WHI 4000006650 White TouchFREE Ultra™ with  Chrome Border 1200ml   

IFSTF2MD 4000006627 InstantFOAM‰ TouchFREE 1000ml   

ANTTF2EN Cleanse Antimicrobial TouchFREE 1200ml 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

DIMENSIONS  

 • 170mm wide x 100mm deep x 277mm high

 • Gross weight: 2.9kg / 6.4lb (complete with batteries and   
 cartridge)

 • Ensure unit is located with appropriate space to each side and  
 below

 • Requires the use of 4 high quality Alkaline D Cell batteries to   
 maximise unit‘s operating time

 •  Compliant with requirements of EN 60601-1-2: 2001

 •  WEEE regulation compliant

 •  ROHS directive compliant

 •  DO clean with a damp cloth

 •  DO NOT hose down or spray with water

 •  DO NOT use abrasive cleaners

 •  DO NOT use solvent based cleaners

 •  DO NOT use caustic or acid based cleaners

277mm

170mm 100mm 200mm - 300mm

TF ULTRA™ DISPENSER OPTIONS AVAILABLE

need translations please

TouchFREE Ultra™ Dispenser | GD3307 | 1122     


