
SOLUÇÃO COMPLETA
PARA A DESINFEÇÃO DAS MÃOS



Hipoalergénico para a pele
Formulado e avaliado para ter 
um potencial alergénico baixo 
para a pele.

Não irrita a pele
Validado por um dermatologista 
para demonstrar que o produto 
tem boa compatibilidade com a 
pele e não irrita.

Segurança Alimentar
Fórmula testada e comprovada 
para garantir que não haja 
contaminação dos alimentos 
pelo que é apropriado para a 
utilização pelos funcionários 
das áreas de fabricação e 
manipulação de alimentos.

Compatível com o uso de luvas
Testado de maneira 
independente para demonstrar 
que o produto pode ser aplicado 
nas mãos antes da utilização de 
luvas de látex, vinil ou nitrilo  
sem prejudicar a integridade  
do material.

A ação biocida altamente eficaz 
do produto garante que não haja 
risco de resistência aos agentes 
antimicrobianos.

Não causa resistência 
antimicrobiana

Bactericida, Leveduricida e Viricida

A gama SC Johnson Professional de desinfetantes das mãos instantâneos 
"Complete" com base alcoólica foi concebida para a utilização sem água 
proporcionando uma solução completa para a desinfeção das mãos. 
Disponível em espuma patenteada ou em gel, ambas as fórmulas isentas 
de perfume e corantes, combina segurança e eficácia biocida comprovada 
de amplo espectro e alta eficiência.

Os produtos são apropriados para a utilização em todas as áreas de cuidados 
de saúde e manipulação de alimentos, onde a higiene das mãos é fundamental 
para reduzir o risco de infeção cruzada.

SEGURANÇA

A SOLUÇÃO COMPLETA

Os produtos foram cuidadosamente 
concebidos com a segurança em mente.

Elimina 99,999% da maioria dos
germes mais comuns
em 30 segundoss 

• Bactericida: de acordo com as normas EN 1500 e EN 12791, EN 1276 e EN 13727

• Leveduricida: de acordo com as normas EN 1650 e EN 13624

• Micobactericida: de acordo com a norma EN 14348

• Viricida: de acordo com a norma EN 14476, eficaz contra todos os vírus 
encapsulados e não encapsulados incluindo o SARS CoV-2

Os nossos produtos também são 

adequados para o uso em cafés, 

escritórios, áreas de receção, lavabos 

e quaisquer instalações públicas com 

pontos de transferência de germes e 

onde seja requerido um maior nível 

de higiene das mãos para ajudar a 

prevenir a propagação dos germes.
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InstantFOAM™ Complete
O Primeiro do Mundo

O InstantFOAM™ Complete é o primeiro produto desinfetante 
em espuma com base alcoólica do mundo, tendo demonstrado 
ser completamente viricida e bactericida, que satisfaz todas as 
necessidades de desinfeção num único produto.

Utilizando o sistema patenteado Deb Foam Technology™, o líquido 
com base alcoólica é doseado como uma espuma de textura suave  
que combina segurança e preferência.

Ao contrário dos líquidos, a espuma não resvala das mãos pelo que 
proporciona ao usuário um controlo completo do produto sem gotejos 
nem salpicos, garantindo que a dose completa seja aplicada de maneira 
eficaz em cada aplicação.

O InstantFOAM™ Complete contém humectantes para deixar a pele suave e fresca após 

o uso. Clinicamente testado para prevenir o ressecamento da pele, inclusive com utilização 

frequente.

InstantGEL™ Complete
Desinfeção das mãos e proteção da pele,
tudo em um

O InstantGEL™ Complete é um gel com base alcoólica que contém extrato de 
hamamélide purificado que, além das suas propriedades desinfetantes, proporciona 
proteção à pele. 
O efeito adstringente do produto fortalece a camada mais exterior da pele ajudando a 
prevenir o amolecimento da pele devido à transpiração aquando da utilização de luvas 
durante períodos longos.   

A fórmula sem silicone foi clinicamente comprovada para ter uma excelente 
compatibilidade com a pele.



CÓDIGO DE STOCK UDS CAIXA FORMATO

ISG100ML 12 Frasco de 100 ml

ISG400ML 12 Frasco de  400 ml

ISG1L 6 Recarga de 1 L

SAN1LDSSTH 1 Recarga Sanitise 1 L

CÓDIGO DE STOCK UDS CAIXA FORMATO

IFC47MLSTH 12 Frasco de 47 ml

IFC250MLSTH 6 Frasco de 250 ml

IFC400MLSTH 12 Frasco de 400 ml

IFC1LSTH 6 Recarga de 1 L

SAN1LDSSTH 1 Doseador Sanitise 1 L

IFC1LTFSTH 1 Recarga 1 L Automático

IFSTF2STH 1 Doseador InstantFOAM™ TF2 1L

INFOFLDISP 1 TF Dispenser Stand

Para mais informações sobre o InstantFOAM e o InstantGEL visite o nosso site www.scjp.com

InstantFOAM™ Complete

• Espalha-se de maneira rápida e fácil por todas as partes das mãos eliminando 99,999% da maioria dos germes em 30 segundos.

• Fórmula completamente testada com eficácia bactericida, viricida, leveduricida e micobactericida comprovada.

• Doseado em espuma sendo muito agradável para um uso frequente.

• Não contém agentes gelificantes que poderiam deixar uma sensação pegajosa nas mãos.

• Contém humectantes que ajudam a prevenir o ressecamento da pele deixando a pele suave.

• * Nº de Registo AEMPS: 878-DES.

InstantGEL™ Complete

• Elimina 99,999% da maioria dos germes mais comuns em 30 segundos. 

• Fórmula completamente testada com eficácia bactericida, viricida, leveduricida e micobactericida comprovada.

• Gel suave extremamente agradável para uso frequente.  

• Promove o cumprimento máximo da utilização com a ajuda dos agentes hidratantes  
glicerina e pantenol. Fórmula clinicamente comprovada para deixar uma sensação 
agradável na pele.  

• Fórmula clinicamente comprovada para ser respeitosa com a pele.

• * Nº de Registo AEMPS: 878-DES.
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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® oferecemos soluções especializadas para o cuidado da 
pele, limpeza e higiene para usuários industriais, institucionais e de cuidados de saúde.

A nossa gama de produtos incorpora a gama Deb de produtos especializados para 
o cuidado da pele ocupacional junto com as reconhecidas marcas SC Johnson 
melhoradas para o uso profissional e inovadores produtos profissionais especializados 
para limpeza e higiene.


