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Hypoallergen/allergivenlig
Nøje sammensat for at 
mindske sandsynligheden 
for, at der  opstår utilsigtede 
allergiske reaktioner  ved brug.

Ikke irritationsfremkaldende
Valideret af en dermatolog, 
der har konkluderet, at 
produktet er hudvenligt og ikke 
irritationsfremkaldende.

Ikke-afsmittende på fødevarer
Det er uafhængigt testet og 
dokumenteret, at produktet 
ikke afgiver smag til fødevarer 
og derfor er sikkert at bruge i 
fødevareindustrien.

Kan bruges under handsker
Uafhængige forsøg har 
bevist, at produktet kan 
påføres hænderne inden 
brug af latex-, vinyl- eller 
nitrilhandsker uden at 
påvirke handskematerialets 
egenskaber. 

Skaber ingen antimikrobiel
resistens.
Produktets biocide effekt 
virker på flere mål i cellen for 
at dræbe mikroorganismen, 
hvilket sikrer at der ikke er 
nogen risiko for antimikrobiel 
resistens.

Bakterie-, gær- og virusdræbende

Vores sortiment af hånddesinfektionsprodukter i 

”Complete” serien er baseret på 80% alkohol og fås i  

enten skum- eller gelformat. Produkterne er fri for 

parfume og farvestoffer - og kombinerer sikkerhed og 

effektivitet. Med produkterne får du en sikker løsning, som 

dokumenterer en bredspektret antimikrobiel virkning.

Produkterne er ideele til brug indenfor 
sundhedssektoren og levnedsmiddel-
industrien, hvor håndhygiejne er 
kritisk for at reducere risikoen for 
krydsinfektion.

Produkterne er også velegnet til brug i 
cafeterier, kontorer, reception og lobby-
områder, toiletter og andre offentlige 
arealer med stor trafik og hvor et højere 
hygiejneniveau ønskes for at hjælpe til at 
minimere spredning af mikroorganismer.

SIKKER LØSNING

DEN KOMPLETTE LØSNING

Vores "Complete" produkter er 
nøje sammensat med henblik på 
optimal sikkerhed og effektivitet. 

•• Bakteriedræbende: i 
overensstemmelse med EN1500, 
EN12791, EN1276 og EN13727.

•• Gærdræbende: i overensstemmelse 
med EN1650 og EN13624.

•• Mycobakteriedræbende: i  
overensstemmelse med EN14348.

•• Virusdræbende: i overensstemmelse 
med EN14476; effektiv overfor 
kappeklædte og ikke-kappeklædte 
virus.

Forsøgsrapport BSL150826-201: Evaluering af antimikrobielle egenskaber ved udsættelse for 58 arter af mikroorganismer vha. en in vitro time-kill-metode iht. ASTM E2783-11.

Dræber
99,999 %
af mange

almindelige
mikrober på
30 sekunder.1



Skum løber ikke ned ad hænderne, drypper eller stænker ikke 

ligesom væsker, og giver således brugeren fuld kontrol over produktet. 

Dette sikrer, at den komplette dosis påføres effektivt hver gang.

Gelen gnides hurtigt og nemt ind i hænderne, og giver brugeren fuld
kontrol over produktet, hvilket forhindrer dryp og sprøjt, som er 
forbundet med brug af væsker, dvs. flydende desinfektionsmidler.

InstantFOAM™ Complete
Hånddesinfektionsskum - et innovationsprodukt

InstantFOAM™ Complete er verdens første 80% 

alkoholbaseret hånddesinfektion i skumform, som 

både er dokumenteret fuldt bakterie-, gær- og 

virusdræbende, og opfylder alle desinfektionsbehov i 

én unik produktløsning.

InstantGEL™ Complete
Hånddesinfektion kombineret med hudbeskyttelse

InstantGEL™  Complete er en 80% alkoholbaseret og silikonefri 

hånddesinfektionsgel. Produktet er gennemtestet og er 

dokumenteret fuldt bakterie-, gær- og virusdræbende.

InstantFOAM™ Complete og InstantGEL™ Complete er begge farve- og parfumefri. Begge 
indeholder desuden fugtgivende ingredienser, som efterlader huden blød, også ved hyppig 
brug - naturligvis i tillæg til produktetsdesinficerende egenskaber. Klinisk dokumenteret 
forebyggende effekt overfor tør hud, også ved hyppig brug.

DESINFEKTION OG PLEJE

Den unikke 80% alkoholbaseret væske doseres som en blød skum

takket være den patenterede Foam Technology™.

EN SIKKER OG EFFEKTIV LØSNING!



InstantFOAM™ Complete

InstantGEL™ Complete

Produkter og dispensere

InstantFOAM™ Complete fås i en række dispenserformater og emballagestørrelser til forskellige brugssituationer og miljøer, 

som fremmer brugen, da produktet er let tilgængeligt og brugervenligt:

• Pumpeflasker: Egnet til brug på hele arbejdspladsen, hvor som helst der er brug for det, og til mobile medarbejdere.

• Manuelle dispensere & patroner: Aflåselige, pålidelige,  vægmonterede dispensere, som er vedligeholdelsesvenlige. 

Hygiejnisk forseglet 1 liters patron.

• Berøringsfri dispensere, patroner & stativer: Aflåselig, pålidelig, berøringsfri dispenser med lang levetid på  

batterier. Hygiejnisk forseglet 1 liters patron. Fritstående stativer designet til berøringsfri dispenser. Bemærk: 

Dispenser sælges separat.

InstantGEL™ Complete fås i patronsystem til 1 liter manuel dispenser. 

VARENUMMER
ANTAL PR. 
KARTON

STØRRELSE

ISG1LSC 6 1 liter patron  

SAN1LDSSC 15 Dispenser 1L Sanitise

Manuel dispenser & patron

VARENUMMER
ANTAL PR. 
KARTON

STØRRELSE

IFS1LTFSC 3
1 Liter Patron til 
TouchFREE

IFSTF2SC 8
Dispenser 1L 
InstantFOAM™ 
TouchFREE

     DISPSTDCH 1 Gulvstander, krom

     44177 1
Drypbakke til TF2 
dispenser - hvid

VARENUMMER
ANTAL PR. 
KARTON

STØRRELSE

2720 6 1 liter patron   

2720EX 6
1 liter patron  
Optidose™

IFS1LDSSC 15
Dispenser 1L 
InstantFOAM™

SAN1LDSSC 15
Dispenser 1L 
Sanitise

Berøringsfri dispenser, patron & stativer

VARENUMMER
ANTAL 

PR. 
KARTON

STØRRELSE

2717 12 47 ml Flaske m/pumpe

2718 6 250 ml Flaske m/pumpe

2719 12 400 ml Flaske m/pumpe

2719EX 12
400 ml Flaske m/pumpe 
Optidose™

Manuelle dispensere & patroner

Med 1,5 ml OPTIDOSE™-skumpumpe til brug i hygiejnekritiske miljøer.

Få mere at vide om vores "Complete" sortiment
Se produktinformationsblad, teknisk guide eller sikkerhedsdatablad på 

 www.scjp.com/da-dk

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. 

Pumpeflasker

Vi hjælper ALLE med at skabe et sundere arbejdsmiljø www.scjp.com

VI PASSER 
ALLE 

PÅ HINANDEN

• før arbejde påbegyndes
• før forberedelse eller indtagelse af mad 

• efter toiletbesøg
• efter hoste eller nys

• efter at have berørt overflader, hvor der kan være mange bakterier

Husk derfor at desinficere dine hænder...

SC Johnson Professional A/S | Agerhatten 27B | 5220 Odense SØ | 64 72 24 00 | danmark.pro@scj.com | www.scjp.com
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