
O PODER DA 
PRATA

A tecnologia de proteção antimicrobiana BioCote®* é 
incorporada no momento do fabrico nos botões de pressão 
de plástico de todos os dispensadores manuais SC Johnson 
Professional para o cuidado da pele. O botão de pressão 
é o ponto de contacto principal para as pessoas que usam 
estes dispensadores e a tecnologia BioCote® proporciona 
proteção antimicrobiana vitalícia para inibir o crescimento 
de um amplo espectro de bactérias e bolores que 
potencialmente poderiam causar doenças.

A tecnologia Biocote® de iões de prata é: 

Eficaz: reduz as bactérias, o bolor e os fungos na superfície 
dos botões de pressão dos dispensadores SC Johnson 
Professional tratados com BioCote® em apenas 2 horas 
atingindo uma redução de até 99,99% durante um período 
de 24 horas**. 
  
Durável: o BioCote® mantém a sua proteção 
antimicrobiana durante toda a vida útil do botão de 
pressão do dispensador, não se desgasta nem perde 
propriedades, inclusive com a limpeza da superfície. 
 
Segura: a prata é considerada como não tóxica sendo 
uma alternativa segura e natural contra os agentes 
antimicrobianos sintéticos e orgânicos. 
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Estudos científicos demonstraram  
que os materiais dos dispensadores  
SC Johnson Professional tratados com
BioCote® reduzem os altos níveis de 
bactérias em comparação com os  
materiais não tratados.
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15 min 30 min 45 min 1h

* BioCote® é uma marca registada da Biocote Limited **A eficácia é validada de forma independente através de métodos ISO
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COMO FUNCIONA A 
TECNOLOGIA DA PRATA ?

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com

www.scjp.com

Na SC Johnson Professional® proporcionamos produtos especializados para o 
cuidado da pele e soluções de limpeza e higiene para usuários da indústria, insta-
lações públicas e cuidados de saúde.

A nossa gama de produtos incorpora uma gama especializada de produtos 
para o cuidado da pele ocupacional juntamente com as reconhecidas marcas  
SC Johnson® para uso profissional e produtos inovadores especializados para a 
limpeza e higiene profissional.

É previsível que os botões de pressão 
dos dispensadores para o cuidado 
da pele SC Johnson Professional, 
protegidos com a tecnologia 
antimicrobiana BioCote®, contenham 
níveis significativamente inferiores de 
contaminação microbiana reduzindo 
o risco de contaminação cruzada. Os 
botões de pressão dos dispensadores 
protegidos com BioCote® lutam 
continuamente contra a contaminação 
microbiana durante a vida útil dos 
dispensadores SC Johnson Professional.

Os micróbios contaminam o botão de pressão 
do dispensador protegido com BioCote® 

Os iões de prata incorporados no material 
plástico estão permanentemente disponíveis 
para agir contra os micróbios 

Os iões de prata agem contra os micróbios de 
três maneiras:

 A Combinam-se com proteínas microbianas na 
célula e na parede celular

 B Interferem na replicação do ADN
 C Promovem a formação de espécies reativas 

de oxigénio 

Os micróbios 
são inativados, o 
botão de pressão 
está protegido e 
continua a reduzir os 
níveis microbianos 
até 99,99%
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