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DISPENSERE

PRODUKTBESKRIVELSE 
Unik, patentert 3,25 L lukket dispenser for profesjonell bruk som 
passer til Solopol® GFX™  - unik PowerFOAM skumhåndrens med 
skrubbemiddel.

ANVENDELSE 
Eksklusivt for bruk med Solopol® GFX™ PowerFOAM håndrens 
som en del av et skreddersydd hudpleieprogram for industrielle 
arbeidsplasser.

ANVENDELSESOMRÅDE
Generell industri og næringsmiddelindustri.

BRUKSANVISNING
Trykk trykknappen helt inn for å dispensere en avmålt dosis av 
produktet. Tomme patroner skiftes lett ut på få sekunder. For best 
resultat, trykk knappen helt inn og hold i 3 sekunder.
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Dispenser
INNOVASJON

BESKRIVELSE FORDELER
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Alle SC Johnson Professional dispensere til 
arbeidsplassen har en BioCote®-beskyttet 
trykknapp1

Biocote®* sølvionteknologi reduserer effektivt bakterier, sopp og mugg på overflaten av den Biocote® behandlede 
dispenserknappen innen 2 timer og oppnår opptil 99,99 % reduksjon over en 24-timers periode **. 
Dispenserknappen beholder sin antimikrobielle beskyttelse gjennom hele sin levetid og vil ikke slites eller vaskes 
av. Biocote®-teknologi er ikke en erstatning for god handhygiene.

Universell design Forstått av alle for bedre samsvar i flerspråklige miljøer.

Nøyaktig dosering når man trykker trykknappen 
helt inn

Gir nøyaktig den nødvendige mengden, noe som gir kontroll over forbruk og reduserer avfall. Forhinder 
unødvendig ekstra trykk og dermed overbruk av produktet.

Livsvarig garanti2
Solopol® GFX™ dispensere er garantert i deres levetid. Garantien gjelder kun i EU, Storbritannia og Irland og 
for dispensere som utelukkende bruker SC Johnson Professional-produkter. Flere vilkår og betingelser 
gjelder: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee

Hygieniske, lufttette patroner
Patronen er ultrasonisk forseglet under produksjonen for å beskytte produktet. Den unike patenterte pumpen er 
utformet slik at luft ikke trenger inn i patronen under bruk, og dermed minimere risikoen for krysskontaminering.

Minimalt avfall De lufttette patronene er utformet slik at de foldes sammen under bruk for å redusere produktavfall.
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HACCP International sertifisert3

Dette produktet og dispenserne det skal brukes med, har blitt sertifisert av HACCP International som matsikre 
håndhygieneprodukter egnet for bruk i anlegg som opererer i samsvar med et HACCP-basert 
mattrygghetsprogram i Food Zone Classification SSZ (Splash or Spill Zone). Dette betyr at produktene er egnet for 
bruk i mathåndteringsområder som kjøkken, produksjonsområder og prosessområder, men ikke egnet for å komme 
direkte i kontakt med mat eller gjenstander som vil berøre mat. HACCP Internationals evaluering og sertifisering
er strengt begrenset til spørsmål om mattrygghet eller driften av et HACCP-basert mattrygghetsprogram. Selv om 
HACCP International tar alle rimelige forbehold i sin evaluering av produktene eller tjenestene som er beskrevet her, 
garanterer ikke HACCP International at enhver matsikkerhetsrisiko ved enhver bruk er identifisert. Ingen garanti, 
verken uttrykt eller underforstått, gis i utstedelsen av denne erklæringen.

Lite vedlikehold

Farge kodning

Inspeksjonsvindu

Enkel å rengjøre, rask å fylle.

Lett visuell indentifikasjon av produkttype som sikrer korrekt bruk av produktene.

Indikerer tilstedeværelsen av en patron.

Tidssparende Patronen kan skiftes ut på sekunder og minimerer tiden brukt på vedlikehold og tilhørende kostnader.

Sikker låsemekanisme Unik låsemekanisme bidrar til å forhindre uautorisert tilgang.

Ingen batterier Dispenserne er uten batterier og reduserer kostnadene og risikoen for forurensning av deponier.

1 BioCote®  er et registrert varemerke for Biocote Limited  * Effektiviteten er uavhengig validert ved bruk av ISO-metode
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DISPENSER GARANTI2 

SC Johnson Professional® Proline manuelle dispensere er garantert i hele levetiden, fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk, ellers vil den opprinnelige kjøpende 
sluttkunden ha rett til å motta en gratis erstatningsdispenser eller reservedeler. Denne garantien gjelder bare dispensere som er installert i sluttkundens facilitet i den europeiske 
union, Storbritannia og Irland og utelukkende har brukt SC Johnson Professional-produkter. Denne garantien dekker ikke dispensere kjøpt fra uautoriserte distributører. Andre 
vilkår og betingelser gjelder, og berettigelse skal verifiseres. For de fullstendige vilkårene, besøk https://www. scjp.com/en-gb/guarantee.
Garanti gitt av SC Johnson Professional AS, Nesbruveien 75, 1394 Nesbru, Norge.
DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ENHVER GARANTI KNYTTET TIL KVALITET ELLER 
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Vårt ansvar overstiger ikke det faktiske beløpet du har betalt for dispenseren. Vi er ikke ansvarlige for følgeskader, tilfeldige, spesielle eller 
straffende skader eller tap. Sluttkundene anses å ha akseptert ovennevnte garanti og ansvarsbegrensning. Det kan ikke endres muntlig eller skriftlig, unntatt i en skriftlig avtale 
signert av SC Johnson Professional®.

3-D BILDER
SKALA: 1:2

177mm

173mm

353mm

VARENUMMER DISPENSER
PATRON

STØRRELSE
DIMENSJONER (MM) DOSERINGSMENGDE

ANTALL TRYKKK
PR. PATRON

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

SC Johnson Professional AS 
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

T: +47 66 80 34 40
E: norge.pro@scj.com 
www.scjp.com

Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og 
erfaring. Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, 
inkludert med hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal 
man legge merke til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for 
produktegenskaper i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre 
endringer i henhold til teknologisk utvikling eller videreutvikling.




