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Washroom & Shower
manuella Dispensrar 
PRODUKTBESKRIVNING  
Ett unikt sortiment bestående av slutna dispensrar med 
tillhörande förseglade patroner på 1 och 2 liter, som uppfyller de 
särskilda behoven hos alla företag och inom den offentliga sektorn.

ANVÄNDNING
För exklusiv användning med SC Johnson 
Professional’s hudvårdsprodukter för att skapa 
skräddarsydda hudvårds- och handhygienprogram.

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

DISPENSRAR | MANUELLA

FAKTA FÖRDELAR

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

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 SC Johnson Professional’s 
produkter. 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.

Inget spill Patronerna är designade så att de viks ihop så att allt innehåll pumpas ut.

Livstidsgaranti SC Johnson Professional dispensrar är byggda för att hålla och det finns livstidsgaranti för 
normal användning. Om en dispenser går sönder byter vi ut den.
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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.

Washroom & Shower manuella Dispensrar 

ARTIKEL-
NUMMER

DISPENSER PATRON 
STORLEK MÅTT (MM) DOSERINGSMÄNGD 

DOSER PER 
PATRON

DEB SHOWER MANUELLA DISPENSRAR

SHW1LDS Dispenser SCJP 1L Shower White 1L 235H x 132W  x 117D 1ml 1000

SHW2LDP Dispenser SCJP 2L Shower White 2L 289H x 162W  x 147D 4.5ml 444

DEB WASHROOM MANUELLA DISPENSRAR 

LGT1LDS Dispenser SCJP 1L Cleanse Hands White 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam 1429

LGT2FX Dispenser SCJP 2L Cleanse Hands Foam White 2L 289H x 162W  x 138D 0.70ml foam 2857

4163 Dispenser White 1L  235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

4167 Dispenser White Silverline 1L  235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

TPW1LDS Dispenser White Silverline Transparent 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

TPB1LDS Dispenser Black Silverline Transparent 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

4160 Dispenser Green “Wash Your Hands” 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

HYFK01SS

WHB2LDP

BLK2LDP

Dispenser Steel

Dispenser White FOAM

Dispenser Black FOAM
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0.70ml foam / 1ml lotion
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