
InstantFOAM™ 
Complete
Den komplette løsning

Den unike 80% alkoholbaserte  væske er parfyme- og fargefri  

og doseres som et mykt skum ved hjelp av patentert Foam 

Technology™. Produktet dreper 99,999% av mange vanlige 

mikroorganismer.

InstantFOAM™ Complete er verdens første 
alkoholbaserte hånddesinfeksjon i skumform, 
som er dokumentert å gi en full virus- og 
bakteriedrepende effekt, slik at det tilfredsstiller 
alle desinfeksjonsbehov i ett og samme produkt.

EF
FE

KTIV    SIKKER

FORETRUKKEN

DEN 
KOMPLETTE 

LØSNING  

Brukes i 
min. 30 

sekunder

InstantFOAM™ Complete kan brukes når og hvor det er 

bruk for øyeblikkelig hånddesinfeksjon. Brukes på synlig 

rene og tørre hender i minimum 30 sekunder eller inntil 

hendene er tørre. Gir en utmerket og effektiv desinfeksjon 

av hendene.

Produktet er velegnet for bruk innenfor helsesektoren 

og næringsmiddelindustrien, hvor god håndhygiene er 

helt avgjørende, når risikoen for krysskontaminering og 

mikrobiell spredning skal reduseres.

Også egnet for bruk i kantiner, kontorer,  resepsjoner og 

lobbyområder, toaletter og andre offentlige bygg, hvor 

bakterier og virus enkelt smitter, og hvor en høy grad av 

håndhygiene er ønsket for å forhindre spredning.

Ideell i 
flere ulike 
områder

Effektiv i kampen mot spredning av mikroorganismer

Fullstendig 
virus-

drepende

Produktet er effektivt mot både kappekledde og ikke-

kappekledde virus. Når produktet er i samsvar med EN 

14476 mot testorganismene: Adenovirus, Norovirus og 

Poliovirus, kan det beskrives som fullstendig virusdrepende.
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Produkter & dispensere
InstantFOAM™ Complete er tilgjengelig i ulike dispensere og pakningsstørrelser for bruk i  
ulike arbeidsmiljøer og offentlige miljøer for å sikre riktig håndhygiene gjennom enkel bruk 
og høy tilgjengelighet:

Pumpeflasker og individuelle pakker

Egnet for bruk rundt om på 
arbeidsplassen ved behov. 

Berøringsfri dispensere, patroner & stativer

Låsbar, pålitelig, berøringsfri dispenser med lang 
batterilevetid og 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. 

Manuelle dispensere & patroner

Låsbar, pålitelig, veggmontert dispenser som 
krever lite vedlikehold og hygienisk forseglet 
patron på 1 liter.

VARENUMMER ANTALL 
PR. KRT. STØRRELSE

     2717 12 47ml pumpeflaske

I    2718 6 250ml pumpeflaske

     2719 12 400ml pumpeflaske

     2719EX 12
400ml pumpeflaske
Optidose
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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

     CTDSPSSTAND 1 Bordstativ

     INFOFLDISP 1 Gulvstativ
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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
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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...

Finn ut mer om InstantFOAM™ Complete
Se produktinformasjonsblad, teknisk guide eller sikkerhetsdatablad for InstantFOAM™ Complete på www.scjp.com/no-nb

FORHINDRE INFEKSJONSKJEDEN

Vi hjelper deg med ...

... sikre og professjonelle 
håndhygieneløsninger

I samarbeid med eksperter og organisasjoner har vi utar-
beidet dette hygieneprogrammet slik at arbeidsplassens 
ansvarlige personale kan arbeide med målrettet håndhy-
giene og rengjøring for å bryte smittekjeden.

Vårt utvalg av hånddesinfeksjon, skumsåper og dispens-
erløsninger gir mulighet for å skape effektive rammer for 
håndhygiene på enhver arbeidsplass og i det offentlige 
rom – med fokus på målrettet hygiene. Velg løsninger for 
nettopp din arbeidsplass og din arbeidssituasjon.

Les mer om Målrettet Hygiene
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