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DESCRIÇÃO DO PRODUTO   
Doseadores transparentes exclusivos para recargas seladas de 1 litro 
que atendem às necessidades específicas de qualquer área de lavabos.

UTILIZAÇÃO  
Para uso exclusivo com os sabonetes em espuma e produtos para duche 
SC Johnson Professional Cleanse Washroom de 1 litro. Apropriado para  
o uso em áreas de lavabos en escritórios, ensino, infantários, instalações
públicas, cuidados de saúde e lares para idosos.

MODO DE UTILIZAÇÃO 
Os botões de pressão grandes e fáceis de utilizar oferecem uma dose 
controlada do produto adequada para a aplicação precisa. As recargas 
vazias são facilmente substituídas em segundos. 

DOSEADORES | 

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Doseador transparente Quick-View™ Proporciona visibilidade precisa do sabonete poupando tempo e reduzindo os custos de 
manutenção. O doseador tem lados transparentes para possibilitar ao pessoal dos serviços de 
limpeza uma visibilidade precisa do sabonete desde qualquer ângulo ou distância para verificar se 
é necessária a subtituição da recarga sem ter que abrir o doseador.

Garantia vitalícia Todos os doseadores são fabricados com componentes plásticos de longa duração sendo 
rigorosamente testados para ambientes de utilização intensiva, oferecendo garantia de qualidade 
e durabilidade.

Botão de pressão 
protegido com BioCote®  

A tecnologia de proteção antimicrobiana BioCote® é incorporada durante o processo de fabricação 
nos botões de pressão de plástico do doseador Quick-View™. O botão de pressão é o ponto de 
contacto principal para os utilizadores destes doseadores e a tecnologia BioCote® oferece proteção 
antimicrobiana de longa duração para inibir o crescimento de um amplo espectro de bactérias e 
fungos que potencialmente poderiam causar doenças.

Botões de pressão grandes Minimizam a força necessária possibilitando uma utilização fácil com a mão ou com o cotovelo. 
Apropriados para ambientes higienicamente sensíveis. 

Dosagem fixa de produto Proporciona a quantidade exata e precisa de produto, controlando o consumo e reduzindo 
o desperdício.

Botão de pressão protegido com 
BioCote® 

Ajuda a prevenir acessos não autorizados, furtos e a contaminação do produto. 

Reposição simples das recargas    Concebidos para uso exclusivo com produtos do sistema de cuidado da pele SC Johnson 
Professional que possibilita a reposição das recargas em segundos, reduzindo o tempo e os 
custos de manutenção. 

Recargas higiénicas e herméticas   As recargas seladas por ultrassom e os mecanismos de bombeio previnem a entrada de ar no 
interior da recarga durante a utilização para ajudar a evitar a contaminação do produto e garantir 
a disponibilização do produto em perfeito estado cada vez que se utilize. 

Mínimo desperdício As recargas herméticas foram concebidas para dobrar-se e assim minimizar o desperdício 
de produto.

Proline Quick-View™ 
Doseador Manual Transparente



Proline Quick-View™ Doseador Manual Transparente | Setembro 2019    2/2

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no 
nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou 
quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas 
aos direitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os 
direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou 
garantia das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. 
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso 
tecnológico ou desenvolvimentos futuros.

Doseador Manual Transparente Quick-View™  

CÓDIGO DE 
STOCK DOSEADOR CAPACIDADE 

DA RECARGA DIMENSÕES (MM) VOLUME DOSE PULSAÇÕES POR
RECARGA

TPW1LDS  QUICK-VIEW™ Transparente Branco 1 Litro 233H x 130W  x 115D 0,70 ml 1.428

TPB1LDS QUICK-VIEW™ Transparente Negro 1 Litro 233H x 130W  x 115D 0,70 ml 1.428

130mm 115mm

233mm

Visibilidade precisa do sabonete desde qualquer ângulo para verificar 
se é necessária a subtituição da recarga sem ter que abrir o doseador.
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