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SAFE

Hypoallergen/ allergivänlig
Noggrant sammansatt för 
att minimera sannolikheten 
för allergiska besvär vid 
användning.

Irriterar inte huden
Validerats av en dermatolog 
för att visa att produkten har 
god hudkompatibilitet och 
inte irriterar.

Påverkar inte livsmedel
Oberoende testat och bevisat 
att produkten inte ger bismak 
på livsmedel, vilket gör den 
säker för användning i alla 
miljöer där livsmedel hanteras.

Kan användas under handskar
Oberoende testat för att visa 
att produkten kan appliceras 
på händerna före användning 
av latex-, vinyl eller 
nitrilhandskar utan att påverka 
materialets egenskaper.

Skapar inte antimikrobiell 
resistens 
Den biocidala effekten av 
produkten verkar på flera mål i 
cellen för att döda mikro-
organismen, vilket säkerställer 
att det inte finns någon risk för 
antimikrobiell resistans.

Bakterie-,  jäst- och virusdödande

Vårt sortiment av handdesinfektionsprodukter i serien 

"Complete" är baserad på 80% alkohol och finns i skum 

eller gelform. Produkterna är parfym- och färgämnesfria 

och kombinerar säkerhet och effektivitet. Med 

produkterna får du en säker lösning som dokumenterar 

en bred antimikrobiell effekt.

Produkten är perfekt för användning 
i miljöer inom all hälsovård och 
livsmedelshantering, där handhygien 
är viktig för att minska risken för 
kontamination och mikrobespridning.

Lämpar sig också för användning 
på caféer, kontor, i receptions- och 
konferensservice, toaletter och andra 
offentliga inrättningar, där bakterier och 
virus kan överföras och där en noggrann 
handhygien är önskvärd för att förhindra 
spridning.

SÄKER LÖSNING

DEN KOMPLETTA LÖSNINGEN

Våra "Complete" produkter 
är noggrant sammansatta för 
optimal säkerhet och effektivitet.

•• Bakteriedödande: i enlighet med 
EN1500, EN12791, EN1276 och 
EN13727.

•  •  Jästdödande: i enlighet med EN1650 
och EN13624.

•  •  Mykobakteriedödande: i enlighet 
med EN14348.

•  •  Virusdödande: i enlighet med 
EN14476; effektiv mot inkapslade 
och icke-inkapslade virus.

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

E2783-11 method.

Dödar
99.999%

av många vanliga
mikrober

på 30 sek.1



InstantFOAM™ Complete
Handdesinfektion skum - en innovationsprodukt

InstantFOAM™ Complete är världens första 80% 

alkoholbaserad skumhanddesinfektion som är 

dokumenterad helt bakterie-,  jäst- och virusdödande, 

och som uppfyller alla desinfektionsbehov i en enda unik 

produktlösning.

InstantGEL™ Complete
Handdesinfektion kombinerat med hudskydd

InstantGEL™ Complete är en 80% alkoholbaserad och silikonfri 

handdesinfektionsgel som är testat helt bakterie-,  jäst- och 

virusdödande.

InstantFOAM™ Complete och InstantGEL™ Complete är både parfym- och färgämnesfri. 
Båda innehåller också fuktgivande ingredienser som lämnar huden mjuk, även vid 
frekvent användning - naturligtvis förutom produktens desinfektionsegenskaber. Kliniskt 
dokumenterade att ha förebyggande effekt mot torr hud, även vid frekvent användning.

DESINFEKTION OCH VÅRD

Gelen gnids snabbt och enkelt på händerna, ger användaren full 
kontroll över produkten, eftersom den inte droppar eller rinner som 
en flytande alkoholdesinfektion kan göra.

Skum rinner inte av händerna, droppar eller stänker som  

vätskor, vilket ger användaren full kontroll över produkten. Detta 

säkerställer att hela dosen appliceras effektivt varje gång.

EN SÄKER OCH EFFEKTIV LÖSNING

Med det patenterade Foam Technology™ doseras den unika 

80% alkoholbaserade vätskan  som ett mjukt skum.



InstantFOAM™ Complete

InstantGEL™ Complete

ART. NUMMER
ANTAL 

PR. 
KART.

STORLEK

     IFS1LTFSC 3 1 L patron till TouchFREE

     IFSTF2SC 8
Dispenser 1 L InstantFOAM™ 
TouchFREE

     DISPSTDCH 1 Golvstativ, krom

     44177 1
Droppskydd till TF2 dispenser 
- vit

ART. NUMMER
ANTAL 

PR. 
KART.

STORLEK

     2720 6 1 L patron

     2720EX 6 1 L patron Optidose

     IFS1LDSSC 15 Dispenser 1 L InstantFOAM™

      SAN1LDSSC 15 Dispenser 1 L Sanitise

Produkter & dispensrar

InstantFOAM™ Complete finns i en mängd olika dispenserstorlekar och förpackningar för användning på olika arbetsplatser och 

offentliga miljöer, för att underlätta hygien tack vare tillgänglighet och enkel användning:

• Pumpflaskor: Lämpliga för användning på arbetsplatsen där de behövs och för mobila anställda.

• Manuella dispensrar & patroner: Låsbara och tillförlitliga väggmonterade och lättunderhållna dispensrar. Hygieniskt försluten 

1 liters patron.

• Beröringsfri dispenser, patron och golvstativ: Låsbar, tillförlitlig och batteridriven beröringsfri dispenser.  

Hygieniskt försluten 1 liters patron. Lämplig för väggmontering eller på golvstativ. Obs: Dispenser för golvstativ  

säljs separat.

InstantGEL™ Complete finns som patronsystem till 1 L manuell dispenser.

Beröringsfri dispenser, patron och golvstativ

ART. NUMMER
ANTAL 

PR. 
KART.

STORLEK

     2717 12 47 ml flaska m/pump

     2718 6 250 ml flaska m/pump

     2719 12 400 ml flaska m/pump

     2719EX 12
400 ml flaska m/pump

Optidose

Pumpflaskor Manuella dispensrar och patroner

ART. NUMMER
ANTAL PR. 

KART.
STORLEK

ISG1LSC 6 1 L patron  

SAN1LDSSC 15 Dispenser 1 L Sanitise

Manuell dispenser och patron

Med 1,5 ml OPTIDOSE™skumpump för användning i hygienkänsliga miljöer

Mer information om vårt "Complete" sortiment
Se produktbladet, den tekniska vägledningen eller säkerhetsdatabladet på  

www.scjp.com/sv-se

Biocider måste användas med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Vi HJÄLPS ÅT för en hälsosam och säker arbetsmiljö www.scjp.com

VI TAR 
HÄNSYN TILL 
VARANDRA

• innan en arbetsplats beträds
• innan mat äts eller tillagas

• efter toalettbesök
• efter hostning/nysning

• efter beröring av ytor där det kan finnas mycket bakterier

Glöm inte att desinficera dina händer...

SC Johnson Professional AB | Skårs Led 3 | 412 63 Göteborg | 031-16 50 50 | sverige.pro@scj.com | www.scjp.com
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