
SØLVETS KRAFT

BioCote® sølvion teknologi er:

Effektiv: Reduserer forekomsten av 
bakterier og sopp innenfor 2 timer og 
oppnår opp til 99,99 % redusering 
over en 24 timers periode på 
overflaten av dispensere som er 

produsert med BioCote®*.

Langtidsholdbar: Den antimikrobielle 
virkning fungerer i hele dispenser 
trykknappens levetid. Den blir ikke 
brukt opp og kan ikke tørkes av eller 
vaskes av.

Sikker: Sølv betraktes som ikke-giftig 
og er et sikkert og naturlig alternativ til 
syntetiske og organiske 
antimikrobielle stoffer som f.eks. 
Triclosan.

BioCote® et sølvbasert antibakterielt middel som er innebygd 
ved fremstillingen av trykknappene til alle SC Johnson 
Professionals manuelle dispensere. Trykknappen er det primære 
kontaktpunktet for personer som bruker dispensere, og 
BioCote®-teknologien gir livslang antimikrobiell beskyttelse som 
hindrer vekst av bakterier og sopp. 

*Virkningsgraden er uavhengig bekreftet ved hjelp af ISO-metoder.

Vitenskapelige studier viser at SC Johnson 

Professional materialer behandlet med BioCote® 

reduserer store konsentrasjoner av bakterier 

sammenlignet med ubehandlede materialer.

MRSA E.coli
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Mikrober forurenser overflaten av BioCote® beskyttet 
dispenser trykknap. 

Sølvioner virker mot mikroorganismer på 
3 måter:

HVORDAN FUNGERER SØLVTEKNOLOGI? 

De innebygde sølvioner fungerer kontinuerlig mot forurensende 
mikroorganismer.

Mikroorganismene dør. Dispenserens trykknapp er beskyttet 
mot mikrobiell nedbryting med op til 99,99%.

A  De kombinerer med mikrobielle proteiner 
     i cellen og cellevegg 

B  De ødelegger replikasjonen 
     av DNA 

C  De øker dannelsen av 
     reaktive oksygenenheter

SC Johnson Professional dispensernes 
trykknapper beskyttet med BioCote® 
antimikrobiell teknologi kan forventes å 
ha betydelig lavere nivåer av mikrobiell 
kontaminering og redusere risikoen for 
k r y s s k o n t a m i n e r i n g . 
BioCote®-beskyttede dispenserknapper 
bekjemper kontinuerlig mikrobiell 
forurensning for SC Johnson Professional 
dispensernes levetid.
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SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

Tel: +47 66 80 34 40

norge.pro@scj.com

www.scjp.com

Følg oss på:      SC Johnson Professional AS

Hos SC Johnson Professional® tilbyr vi ekspertløsninger innenfor hudpleie, rengjøring og 

hygiene til medarbeidere i industrien, institusjoner og helsesektoren. 

Produktsortimentet vårt inneholder Deb-serien av arbeidsrelaterte hudpleieprodukter og de 

velkjente SC Johnson-merkene, som er egnet til profesjonell bruk, og gir deg innovative 

profesjonelle hudpleie-, rengjørings- og hygieneløsninger. 


