
KRAFTEN HOS SILVER

BioCote® silverjonteknologi 
innebär:

Effektiv: Minskar mängden bakterier och 
svampar efter två timmar. Efter 24 
timmar har mängden på dispenserns yta, 
som är producerad med BioCote®, 
minskat med upp till 99,99 %.*

Tålig: Den antimikrobiella effekten 
kvarstår under hela dispenser 
tryckknappens livslängd. Den slits inte 
bort, torkas eller tvättas inte bort. 

Säker: Silver betraktas inte som giftigt 

och är ett säkert och naturligt alternativ 
till syntetiska och organiska 
antimikrobiella ämnen som t ex Triclosan. 

BioCote® ett silverbaserat antibakteriellt medel som är 
inkorporerat vid tillverkningen av tryckknapparna på alla SC 
Johnson Professionals manuella dispensrar. Tryckknappen är den 
primära kontaktpunkten för personer som använder 
dispensrarna, och BioCote®-tekniken förhindrar tillväxten av 
bakterier och mögelsvampar.

*Effekten är oberoende bekräftad av flera ISO-metoder.

Vetenskapliga studier visar att SC Johnson 

Professional material som är BioCote® 

behandlade reducerar stora mängder av 

bakterier, jämfört med obehandlande material. 

MRSA E.coli
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Mikroorganismer förorenar ytan på en Biocote®  behandlad 
dispenser tryckknapp.

Silverjoner verkar mot mikroorganismer 
på tre sätt:

HUR FUNGERAR SILVERTEKNOLOGIN? 

De inkorporerade silverjonerna arbetar ständigt mot 
kontaminerade mikroorganismer.

Mikroorganismerna dör och dispenserns tryckknapp är 
skyddad mot bakteriell nedbrytning med upp til 99,99%.

A  De tränger in i mikroorganismens cell 
     och cellvägg 

B  De förstör DNA-replikationen 

C  De ökar bildandet av 
     reaktiva syreradikaler

SC Johnson Professional dispensers 
tryckknappar skyddade med BioCote® 
antimikrobiell teknik kan förväntas ha 
signifikant lägre nivåer av mikrobiell 
förorening och minska risken för 
korskontaminering. BioCote® skyddade 
dispenserknappar bekämpar 
kontinuerligt mikrobiell förorening för SC 
Johnson Professional dispensernas 
livslängd.
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Följ oss på:     SC Johnson Professional AB

Vi på SC Johnson Professional® erbjuder expertlösningar inom hudvård, rengöring och hygien 

till medarbetare inom industri, institutioner och sjukvårdssektorn. 

Vårt produktsortiment innehåller Deb-serien med arbetsrelaterade hudvårdsprodukter samt 

de välkända SC Johnson-märkena som är avsedda för professionell användning och ger dig 

innovativa professionella hudvårds-, rengörings- och hygienlösningar. 
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