
OS DISPENSADORES A GRANEL são

SISTEMAS ABERTOS DE SABONETE     

     onde a TAMPA PODE-SE ABRIR 

e ENCHER COM SABONETE

Mais trabalho e mais tempo 
para os limpar e encher.

INCONVENIENTES

EXPECTATIVA

REALIDADE

VS

NÃO ACRESCENTE 
SABONETE

ENCHER OU “ACRESCENTAR” 
sabonete num dispensador de 
sabonete líquido supõe SURTOS 
de BACTÉRIAS PATÓGENAS.1

Com frequência os 
dispensadores são limpos 
inadequadamente e 
preenchidos incorretamente.

Maior risco de propagação 
dos germes e bactérias por 
lavar as mãos com sabonete 
contaminado.

1. https://www.cdc.gov/handhygiene/providers

Os dispensadores a granel 
DEVEM SER TOTALMENTE ESVAZIADOS 
E DESINFETADOS ANTES DE OS VOLTAR 

A ENCHER com MAIS SABONETE, 
NO ENTANTO tal NÃO ACONTECE

Os germes e as bactérias 
presentes no ar podem entrar 
no dispensador e contaminar 
o sabonete.

DISPENSADORES 
A GRANEL



É 
HORA 
DE...

DESCARTAR
O GRANEL

Botão de pressão 
protegido com Biocote2

Recarga selada 
por ultrassom

A alternativa mais 
segura em comparação 
com os dispensadores a 
granel são os sistemas 
de recargas seladas 
hermeticamente por 
ultrassom para uma 
higiene máxima.

Sistema de 
sabonete higiénico

BENEFÍCIOS:

As recargas foram 
concebidas para 
dobrarem-se e 
assim garantir o uso 
de todo o produto

Dispensador fixo 
à parede seguro 
e com mecanismo 
de bloqueio 

Proporciona a 
dosagem exata e 
precisa de produto 
fresco em cada 
pressão

Bomba selada por 
ultrassom para uma 
higiene máxima

Poupa tempo pois 
a reposição das 
recargas é rápida 
e fácil

A recarga selada 
pode reduzir 
o risco de 
contaminação 
microbiana3

2. Os botões de pressão dos nossos dispensadores são protegidos de maneira exclusiva com BioCote®, um agente antimicrobiano à base de 
prata que inibe o crescimento de um amplo espectro de bactérias e fungos. Reduz as bactérias e o mofo na superfície do botão tratado com 
BioCote® em menos de 2 horas atingindo uma redução de até 99,99% após um período de 24 horas.

3. https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/aem.02632-10 

PORQUE...

O SISTEMA SELADO
É MAIS SEGURO



Na SC Johnson Professional dispomos de uma ampla gama de dispensadores manuais 
de 1L e 2L que se adaptam a quaisquer áreas de casas de banho para serem utilizados 

junto das recargas SC Johnson Professional.

DISPENSADORES MANUAIS

Sistema de dispensação automática com um design atraente e eficiência 
energética para utilizar com os produtos de higiene das mãos em espuma 

da SC Johnson Professional.

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS
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