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FOOD
SAFE

Hypoallergene / allergivennlig
Formulert og vurdert for å 
minimere sannsynligheten for 
allergiske reaksjoner under bruk.

Ikke-irriterende for huden
Valideres av en hudlege for 
å vise at produktet har god 
hudkompatibilitet og ikke 
irriterende. 

Sikker overfor matvarer 
Produktet er testet og 
dokumentert til at det ikke avgir 
smak til mat. Det er derfor egnet 
for bruk i næringsmiddelindustri, 
og andre miljøer hvor det 
håndteres matvarer.

Kan brukes under hansker
Uavhengig testet for å bevise 
at produktet kan påføres 
hender før bruk av latex-, 
vinyl- eller nitrilhansker 
uten å ødelegge  hanskens 
egenskaper.

Den biocidale effekten av 
produktet virker på flere mål i 
cellen for å drepe mikro-
organismen, slik at det ikke 
er risiko for antimikrobiell 
resistens. 

Danner ikke antimikrobiell 
resistens

Bakterie-, Gjær- og Virusdrepende

Vårt utvalg av hånddesinfeksjonsprodukter i serien 

"Complete" er basert på 80% alkohol og er tilgjengelig 

i skum- og gelformat. Produktene er fri for parfyme og 

fargestoffer - og kombinerer sikkerhet og effektivitet. Med 

disse produkter får du en trygg løsning som dokumenterer 

en bred antimikrobiell effekt.

Produktet er ideelt for bruk i helsesektoren 
samt i næringsmiddelindustrien hvor 
håndhygiene er viktig for å redusere 
risikoen for krysskontaminering.

Produktet er også egnet for bruk i kafeer, 
kontorer, resepsjoner og lobbyområder, 
toaletter og andre offentlige områder 
med stor trafikk hvor et høyere 
hygienenivå er ønsket  for å forhindre 
spredning av mikroorganismer.

SIKKER LØSNING

DEN KOMPLETTE LØSNINGEN

Våre  "Complete" produkter er 
nøye sammensatt for optimal 
sikkerhet og effektivitet.

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

•• Gjærdrepende: i overensstemmelse 
med EN1650 og EN13624.

•• Mykobakteriedrepende: i 
overensstemmelse med EN14348.

•• Virusdrepende: i overensstemmelse 
med EN14476; effektiv mot  innkapslede 
og ikkeinnkapslede virus.

1 Test Report BSL150826-201: An evaluation of the antimicrobial properties when challenged with 58 micro-organism species using in-vitro time kill ASTM 

E2783-11 method.

Dreper
99.999% av
mange vanlige
mikrober på

30 sekunder 1



Skummet er lett å fordele i hånden. Man unngår drypping og sprut som 

ofte er problemet med flytende alkoholholdig desinfeksjon.  

Dette sikrer at den komplette dosen blir brukt effektivt hver gang.

InstantFOAM™ Complete
Hånddesinfeksjonsskum - et innovasjonsprodukt

InstantFOAM™ Complete er verdens første 80% 

alkoholbaserte hånddesinfeksjon i skumform som 

er dokumentert å gi en full bakterie-, gjær- og 

virusdrepende effekt, slik at det tilfredsstiller alle 

desinfeksjonsbehov i ett og samme produkt.

InstantGEL™ Complete
Hånddesinfeksjon kombinert med hudbeskyttelse

InstantFOAM™ Complete og InstantGEL™ Complete er både farge- og parfymefri. 
Begge inneholder fuktighetsgivende ingredienser som etterlater huden myk, selv ved 
hyppig bruk - selvfølgelig i tillegg til produktenes desinfiserende egenskaper. Klinisk 
bevist forebyggende effekt mot tørr hud, også ved hyppig bruk.

DESINFEKSJON OG PLEIE

Gelen gnis raskt og enkelt inn i hendene og gir brukeren full kontroll 
over produktet. Man unngår drypping og sprut som ofte er problemet 
med flytende alkoholholdig desinfeksjon. 

InstantGEL™ Complete er en 80% alkoholbasert og silikonfri 

hånd desinfeksjonsgel. Produktet er testet og dokumentert til å gi 

en full bakterie-, gjær- og virusdrepende effekt.

EN SIKKER OG EFFEKTIV LØSNING!

Den unike 80% alkoholbaserte væske og doseres som et mykt skum 

ved hjelp av patentert Foam Technology™.



InstantFOAM™ Complete

InstantGEL™ Complete

VARENUMMER
ANTALL

PR. KRT.
STØRRELSE

IFS1LTFSC 3
1 Liter Patron til 
TouchFREE

IFSTF2SC 8
Dispenser 1 Liter 
InstantFOAM™ TouchFREE

 DISPSTDCH 1 Gulvstativ, krom

44177 1
Dryppskål til TF2 dispenser 
- hvit

VARENUMMER
ANTALL

PR. KRT.
STØRRELSE

2720 6 1 Liter patron   

2720EX 6
1 Liter patron 
Optidose™

IFS1LDSSC 15
Dispenser 1L 
InstantFOAM™

SAN1LDSSC 15 Dispenser 1L Sanitise

Produkter & dispensere:

InstantFOAM™ Complete er tilgjengelig i ulike dispensere og pakningsstørrelser for bruk i ulike arbeidsmiljøer for å sikre 
riktig håndhygiene gjennom enkel bruk og høy tilgjengelighet:

• Pumpeflasker: Egnet for bruk rundt om på arbeidsplassen ved behov.

• Manuelle dispensere & patroner: Låsbar, pålitelig, veggmontert dispenser som krever lite vedlikehold. Hygienisk 
forseglet patron på 1 liter.

• Berøringsfrie dispensere, patroner & stativer: Låsbar, pålitelig, berøringsfri dispenser med lang  
batterilevetid. Hygienisk forseglet patron på 1 liter. Egnet for montering på vegg eller på flyttbare stativer. 
Frittstående stativ beregnet for berøringsfri dispenser. Merk: dispenser selges separat.

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

Berøringsfri dispenser, patron & stativer

VARENUMMER
ANTALL

PR. KRT.
STØRRELSE

2717 12 47 ml pumpeflaske

2718 6 250 ml pumpeflaske

2719 12 400 ml pumpeflaske

2719EX 12
400 ml pumpeflaske 
Optidose™   

Pumpeflasker Manuelle dispensere & patroner

VARENUMMER
ANTALL

PR. KRT.
STØRRELSE

ISG1LSC 6 1 Liter patron   

SAN1LDSSC 1 Dispenser 1L Sanitise

Manuell dispenser & patron

Med 1,5 ml OPTIDOSE™ skumpumpe for bruk i miljøer hvor hygiene er avgjørende.

Finn ut mer om vårt "Complete" sortiment
Se produktinformasjon og sikkerhetsdatablad på 

www.scjp.com/nb-no

Biocider må brukes med forsiktighet. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Vi er ALLE med på å skape et sunnere arbeidsmiljø www.scjp.com

VI PASSER PÅ 
HVERANDRE

• før du kommer på arbeidsplassen
• før du tilbereder eller spiser mat

• etter hosting/nysing
• etter å ha vært på toalettet

• etter å ha berørt overflater hvor det kan være bakterier

Husk å desinfisere dine hender...

SC Johnson Professional AS | Nesbruveien 75 | 1394 Nesbru | 66 80 34 40 | norge.pro@scj.com | www.scjp.com
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