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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Sistema de dosagem automático com um design atraente e eficiência 
energética para utilizar com os produtos Deb para a higiene das mãos 
em espuma. 

UTILIZAÇÃO
Apropriado para qualquer lavabo para uso público. Ideal para utilização 
em corredores, escritórios e áreas de receção conjuntamente com o 
desinfetante das mãos Deb InstantFOAM® Complete e o suporte para o 
doseador automático.

MODO DE UTILIZAÇÃO   
Simplesmente basta com colocar a mão debaixo do doseador para 
ativá-lo. Sem necessidade de contacto.  

DOSEADORES | 

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Doseador sem contacto   Promove o uso e minimiza qualquer risco de contaminação cruzada.

Versátil Pode ser instalado nas paredes dos lavabos, nos corredores e nas entradas ou sobre o suporte 
cromado para o doseador automático Deb. 

Bateria com vida útil excecionalmente 
longa   

A potência fornecida pelas 4 baterias tipo D-cell oferece até 5 anos de funcionamento sob 
condições normais de uso. 

Fiável Utiliza a tecnologia mais avançada de ativação por sensor de infravermelhos para um 
funcionamento fiável que previne falhas; flexível perante variações do tom de pele, temperatura, luz 
ambiental e humidade. 

Robusto e com longa vida útil   Os doseadores têm uma garantia de 5 anos para um desgaste normal, sujeita a uma instalação 
correta e uma manutenção adequada. 

Grande capacidade   As recargas contêm 1200ml de produto em espuma para a lavagem das mãos Deb Stoko 
oferecendo aproximadamente 1714 aplicações e 1000ml de desinfetantes das mãos em espuma que 
oferecem 1429 aplicações. 

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

Mecanismo de bloqueio exclusivo   Ajuda a prevenir acessos não autorizados, furtos e a contaminação do produto. 

Visor transparente Oferece visibilidade do nível de produto na recarga para ajudar a identificar quando é necessária a 
reposição. 

Reposição simples das recargas  Concebidos para uso exclusivo com produtos do sistema de cuidado da pele Deb que permite 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. 

Desperdício mínimo As recargas herméticas foram concebidas para dobrar-se e assim minimizar o desperdício 
de produto.
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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.
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CÓDIGO DE STOCK DESCRIÇÃO DIMENSÕES CAPACIDADE DA RECARGA 

TF2CHR TouchFREE Ultra™ negro com borda cromada H 277 x P 100 x L 170mm 1200ml 

TF2WHI TouchFREE Ultra™ branco com borda cromada H 277 x P 100 x L 170mm 1200ml   

IFSTF2STH TouchFREE Ultra™ InstantFOAM® H 277 x P 100 x L 170mm 1000ml   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DIMENSÕES    

• 170mm largura x 100mm fundo x 277mm altura

•  Peso bruto: 2,9kg / 6,4lb
(com baterias e recargas instaladas)

•  Verifique que há espaço suficiente em ambos
os lados e por debaixo do aparelho antes
da instalação.

•  Requer a utilização de 4 baterias alcalinas D-cell para maximizar
o tem po de funcionamento do aparelho.

•  Em conformidade com os requisitos de
EN 60601-1-2: 2001

• Em conformidade com o regulamento REEE

• Em conformidade com a diretiva ROHS

• Limpar com um pano húmido

• NÃO molhar nem pulverizar água sobre o aparelho

• NÃO usar limpadores abrasivos

• NÃO usar limpadores com solventes

• NÃO usar limpadores cáusticos ou ácidos

277mm
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OPÇÕES DISPONÍVEIS DE DOSEADORES AUTOMÁTICOS TF


