
InstantFOAM™ 
Complete
Den kompletta lösningen

Med det patenterade Foam Technology™ doseras den unika 

oparfymerade och ofärgade 80% alkoholbaserade vätskan 

som ett mjukt skum. Produkten dödar 99,999% av många 

vanliga mikroorganismer 

InstantFOAM™ Complete är världens första 
alkoholbaserade skumhanddesinfektion som är 
bevisat helt virusdödande och bakteriedödande, 
och som uppfyller alla desinfektionsbehov i en 
enda unik produktlösning.
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Används 
under 

minst 30 
sekunder

InstantFOAM™ Complete kan användas precis där det 

behövs och tillhandahåller omedelbar handhygien. 

Använd på synligt rena och torra händer under minst 30 

sekunder eller tills dina händer är torra. Ger en utmärkt 

och effektiv desinfektion av händerna.

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.

Perfekt för 

användning 

inom många 

områden

Effektiv i kampen mot spridningen av vanliga mikroorganismer

Fullt 
virus-

dödande

Produkten är effektiv mot både inkapslade och icke-

inkapslade virus. När produkten uppfyller EN 14476 mot 

testorganismerna: Adenovirus, Norovirus och Poliovirus 

kan den beskrivas som fullt virusdödande.
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Mer information om InstantFOAM™ Complete
Se produktbladet, den tekniska vägledningen eller säkerhetsdatabladet om InstantFOAM™ Complete på www.scjp.com/sv-se

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 
arbets-platsen där de behövs och 
för mobila medarbetare.

Beröringsfri dispenser, patron och golvstativ
Låsbar, tillförlitlig och batteridriven beröringsfri 
dispenser och hygieniskt försluten 1 liters patron. 
Lämplig för väggmontering eller användning 
på mobila ställ. Fristående golvstativ för den 
beröringsfria dispensern. Obs: Dispensern säljs 
separat.

Manuella dispensrar och patroner
Låsbara och tillförlitliga väggmonterade 
och lättunderhållna manuella dispensrar 
och hygieniskt försluten 1 liters patron.

ARTIKELNR. 
ST. PER 
KART.

STORLEK

     2717 12 47ml fickflaska

I    2718 6 250ml pumpflaska

     2719 12 400ml pumpflaska

     2719EX 12
400ml pumpflaska 

Optidose
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ARTIKELNR
ST. PER 
KART.

STORLEK

     2720 6 1L patron

     2720EX 6 1L patron Optidose

     IFS1LDSSC 15 Dispenser 1L InstantFOAM™

     SAN1LDSSC 15 Dispenser 1L Sanitise
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ARTIKELNR
ST. PER 
KART.

STORLEK

     IFS1LTFSC 3 1L patron till TouchFREE

     IFSTF2SC 8
Dispenser 1L InstantFOAM™ 
TouchFREE

     DISPSTDCH 1 Golvstativ, krom

     44177 1 Droppskydd til TF2 dispenser - vit

     CTDSPSSTAND 1 Bordstativ

     INFOFLDISP 1 Golvstativ
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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...

FÖRHINDRA INFEKTIONSKEDJAN

Vi hjälper dig med ...

... säkra och professionella 
handhygienlösningar

I samarbete med experter och organisationer har vi 
utarbetat ett hygienprogram så att arbetsplatsens 
ansvariga personal kan arbeta med målinriktad hand- 
hygien och rengöring för att bryta smittkedjan.

Vårt utbud av handdesinfektion, skumtvålar och dispen-
serlösningar gör det möjligt att skapa ett effektivt ram-
verk för handhygien på alla arbetsplatser och i allmän-
na utrymmen – med fokus på målinriktad hygien. Välj 
lösningar för just din arbetsplats och din arbetssituation. 
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Läs mer om Målinriktad Hygien
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