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DISPENSRAR |  MANUELLA

Dispensrar för 
arbetsplatsen 

PRODUKTBESKRIVNING 
Ett unikt sortiment bestående av slutna, förseglade patrondispensrar 
för professionellt bruk, på 1, 2 och 4 liter, som uppfyller de särskilda 
behoven hos alla företag och den offentliga sektorn.

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

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Allmän industri, livsmedelsindustri, catering, sjukvård, olika 
arbetsplatser och offentliga anläggningar.

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

BESKRIVNING FÖRDELAR
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Alla SC Johnson Professional dispensrar 
för arbetsplatsen har en BioCote®-skyddad 
tryckknapp1

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.

Livstidsgaranti2

Denna garanti gäller under Proline dispenserns hela livslängd.
Denna garanti gäller endast i Europeiska unionen, Storbritannien och Irland och endast så länge dispenserna 
uteslutande har använt SC Johnson Professional-produkter. Fler villkor finns på: https://www.scjp.com/en-gb/
guarantee

Universal design Enkel att förstå av alla i syfte att öka regelbunden användning i flerspråkiga miljöer

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

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

Minimera spill Patroner är utformade för att tryckas ihop under användning och minimera produktspill

Stor trycknapp Minimera den manöverkraft som krävs för att möjliggöra enkel användning med handen.
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Lättskött Enkel att rengöra, snabb att fyll på.

Färgkodad Gör det enkelt att identificera den rätta produkttypen för att säkra korrekt användning.

“Tittfönster” Indikerar närvaron av en patron.

Tidsbesparande Patron går att byta snabbt och enkelt och minimerar tiden som läggs på underhåll och relaterade kostnader.

Säker låsmekanism Unik låsmekanism för att förhindra obehörig åtkomst.

Batterifri Dispensrarna är utan batterier, vilket minskar kostnaderna och risken för förorening av deponier.
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HACCP International certifierad3

Många av SC Johnson Professionals dispensrar för arbetsplatsen är lämpliga för användning inom 
livsmedelsindustrin och certifierade av HACCP International som livsmedelssäkra - se tabell på nästa sida. Detta 
innebär att produkterna är lämpliga att använda på platser där man hanterar livsmedel som i kök, 
tillverkningsområden och bearbetningsområden, men är inte lämpliga att använda vid direktkontakt med livsmedel 
eller med föremål som kommer i kontakt med livsmedel. HACCP Internationals bedömning och certifiering är strikt 
begränsad till livsmedelssäkerhet eller ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram. Även om HACCP 
International har varit ytterst noggrann i sin bedömning av produkten (produkterna) eller tjänsten (tjänsterna) som 
beskrivs här kan HACCP International inte garantera att alla säkerhetsrisker vid varje tillämpning har identifierats. 
Det finns ingen garanti eller antydan om garanti i detta uttalande.

1L dispenserserie för antimikrobiell handtvätt 
och handdesinfektion för användning i 
livsmedels- och hygienkänsliga miljöer

Kåpan är genomskinligt så att du direkt kan se produktnivån och om patronen behöver bytas, utan att behöva 
öppna dispensern. Låssystemet har en blå nyckel,  som är lätt att känna igen.

1 BioCote® är ett registrerat varumärke som tillhör Biocote Limited   * Effektiviteten är oberoende validerad vid ISO-metode.
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Dispensrar för arbetsplatsen 
ARTIKEL-
NUMMER 

DISPENSER
PATRON

STORLEK
  MÅTT 
  (MM) 

DOSERINGS-
MÄNGD

ANTAL DOSER

PER PATRON

PRO1LDS Dispenser SCJP 1L Protect White 1L 235H x 132W x 117D 1.0ml 1000

SUN1LDS Dispenser SCJP 1L Sun Protect White 1L 235H x 132W x 117D 1.0ml 1000

LGT1LDS Dispenser SCJP 1L Cleanse Hands White 1L  235H x 132W x 117D
1.0ml 1000

LGT2LDP Dispenser SCJP 2L Cleanse Hands White 2L  289H x 162W x 138D 4.5ml 444

LGT2FX Dispenser SCJP 2LCleanse Hands Foam White 2L 289H x 162W x 138D
1333

LGT4LDR Dispenser SCJP 4LCleanse Hands White 4L 348H x 177W x 160D 4.5ml 889

SHW1LDS Dispenser SCJP 1L Shower White 1L 235H x 132W x 117D 1.0ml 1000

SHW2LDP Dispenser SCJP 2L Shower White 2L 289H x 162W x 138D 4.5ml 444

HVY2LDB Dispenser SCJP 2L Cleanse Heavy Black 2L 289H x 162W x 138D 4.5ml 444

HVY4LDB Dispenser SCJP 4L Cleanse Heavy Black 4L 348H x 177W x 160D 4.5ml 889

ULT2LDB Dispenser SCJP 2L Ultra Black 2L 289H x 162W x 138D 4.0ml 500

ANT1LDS
Dispenser SCJP 1L Cleanse Antimicrobial 
Transparent 1L 235H x 132W x 117D

0,75ml

1,5ml DoubleDOSE

1333

667 DoubleDOSE

SAN1LDS Dispenser SCJP 1L Sanitize Transparent 1L 235H x 132W x 117D

0.70ml foam

1ml gel

1429

667 Optidose foam 1000 

gel

IFS1LDSSC Dispenser SCJP 1L InstantFOAM 1L 235H x 132W x 117D
0,7ml foam

1,5ml DoubleDOSE

1429 foam 

667 Optidose foam

RES1LDS Dispenser SCJP 1L Restore White 1L 235H x 132W x 117D 1.0ml 1000

GF3LDB
Dispenser SCJP 3.25L Cleanse Heavy GFX Black

3.25L 353H x 177W x 173D 2,8ml foam 1160
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Genomskinlig
kåpa:  

synlig 
patron  

DISPENSER GARANTI2 
SC Johnson Professional Proline manuella dispensrar garanteras under sin livstid vara fria från defekter i material och utförande vid normal användning eller så kan den 
ursprungliga köpande slutkunden ha rätt till en gratis utbytesdispenser eller reservdelar. Denna garanti gäller endast dispensrar installerade i slutkundens anläggning i Europeiska 
unionen, Storbritannien och Irland och uteslutande har använt SC Johnson Professional-produkter. Garantin omfattar inte heller dispenser som köpts från obehöriga distributörer. 
Andra villkor gäller och behörighet är föremål för verifiering. För fullständiga villkor besök https://www. scjp.com/en-gb/guarantee.
Garanti tillhandahålls av SC Johnson Professional AB, Skårs Led 3, 412 63 Göteborg, Sverige.
DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER SOM RÖR KVALITET ELLER LÄMPLIGHET 
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vårt ansvar ska inte överstiga det faktiska belopp som du betalat för dispensern. Vi är inte vara ansvariga för följdskador, tillfälliga, särskilda eller 
straffskador. Slutkunder anses ha accepterat ovanstående garanti och ansvarsbegränsning. De kan inte ändras muntligt eller skriftligt, utom i ett skriftligt avtal som undertecknats 
av SC Johnson Professional.

Genomskinlig
kåpa:  

synlig 
patron  

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.




