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MANUELL DISPENSER 1L

FAKTA FÖRDELAR

Tillverkad av 70% återvunnen plast 
från kustområden

**Bagplattan och kåpan är tillverkad av 100% återvunnen plast från kustområden, vilket motsvarar 16 
x 500 ml plastflaskor. Detta är en del av vårt åtagande att stödja saneringen av plastavfall på väg till 
haven och deponier i kustområden med stora mängder oinsamlat avfall.

I samarbete med Plastic Bank™ Både SC Johnson och SC Johnson Professional samarbetar med organisationen Plastic Bank™, som 
samordnar insamlingen av plastflaskor som kan hamna i havet och deponeras i länder med stora 
mängder oinsamlat plastavfall. Efter insamling omvandlas den till återvunnen plast (post-consumer). 
(PCR).

Slitstark design Alla dispensrar är tillverkade av slitstarka plastkomponenter som är väl genomtänkta och 
testade för miljöer med frekvent användning och ger garanti för kvalitet och livslängd.

Livstidsgaranti Alla dispensrar är tillverkade av slitstarka plastkomponenter som är väl genomtänkta och testade för 
miljöer med frekvent användning. Det finns en livstidsgaranti vid normal slitage.

BioCote® skyddad
tryckknapp

Biocote®* silverjonteknologi reducerar effektivt bakterier, mögel och svampar på ytan av den Biocote®-
behandlade dispenserknappen inom 2 timmar och uppnår en minskning på upp till 99,99 % under en 24-
timmarsperiod**. Biocote® behåller sitt antimikrobiella skydd under hela dispenserknappens livstid och 
kommer inte att slitas eller tvättas bort. Biocote®-teknologin är inte en ersättning för god handhygien.

Stor trycknapp Dispensern är lätt att använda och kan manövreras med hand eller armbåge, vilket också gör den användbar 
i områden med höga hygienkrav.

Exakt dosering Ger exakt den mängd produkt som behövs, vilket ger kontroll över konsumtionen och minskar spillet.

Unik låsmekanism Dispensern kan låsas för att förhindra obehörig åtkomst.

“Tittfönster” Indikerar närvaron av en patron.

Lätt att byta patroner Dispensrarna är designade så att de bara kan användas tillsammans med patroner från SC Johnson 
Professional. Tomma patroner byts på några få sekunder och minskar därmed tiden för underhåll och 
tillhörande kostnader.

Hygieniska patroner Patronen ultraljudförseglas under tillverkning för att skydda produkten. Den unika patenterade pumpen är 
designad för att förhindra att luft tränger in i patronen under användning och därmed minimera risken för 
extern kontaminering.

Minimalt spill Patronerna är designade så att de viks ihop så det är minimalt med spill.

Inga batterier Dispensrarna är utan batterier, vilket minskar kostnaderna och risken för förorening av deponier.

SCJ Professional® Proline WAVE 
1 Liter Dispenser tillverkad av 70%* 
återvunnen plast från kustområden

PRODUKTBESKRIVNING 

** BioCote® är ett registrerat varumärke som tillhör Biocote Limited ** Effektiviteten är oberoende validerad vid ISO-metode

Unik 1 liters sluten dispenser för slutna, förseglade patroner. Dispensern är 
tillverkad av 70%* återvunnen plast från kustområden**, lämplig för 
användning på toaletten på alla företag och offentliga institutioner.

**Återvunnen plast från kustområden är post-consumer recycled plast 
(PCR), insamlad på land inom 50 km från ett hav så att den inte hamnar i 
havet eller på soptippen i länder med stora mängder oinsamlat 
plastavfall, i samarbete med Plastic Bank ™

ANVÄNDNING
För exklusiv användning med vårt kompletta sortiment av handtvål.

BRUKSANVISNING  
Den stora tryckknappen gör det enkelt att dosera en kontrollerad 
produktmängd, och den tomma patronen byts lätt ut på några få sekunder.

* Bakplattan och kåpan är tillverkad av 100% återvunnen plast från kustområden
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SCJ Professional® Proline WAVE 1 Liter 
Dispenser tillverkad av 70%* återvunnen 
plast från kustområden**
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* Bakplattan och kåpan är tillverkad av 100% återvunnen plast från kustområden

ARTIKELNUMMER DISPENSER PATRON
STORLEK

MÅTT (MM) DOSERINGSMÄNGD
ANTAL DOSER 
PER PATRON

RCP1LDSSC Manuell Proline WAVE 
Dispenser

1 Liter 233H x 130W x 115D 0,7ml foam / 1,0ml lotion 1429 foam / 1000 lotion

130mm 115mm

233mm

**Återvunnen plast från kustområden är post-consumer recycled plast (PCR), insamlad på land inom 50 km från ett hav så att den inte hamnar i 
havet eller på soptippen i länder med stora mängder oinsamlat plastavfall, i samarbete med Plastic Bank ™

SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
E: sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. 

Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive avseende 

befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen 

garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, avsedd eller underförstådd 

i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller 

ytterligare utveckling.




