
SØLVETS KRAFT

BioCote® sølvion teknologi er:

Effektiv: Reducerer forekomsten af 
bakterier, skimmel og svampe inden 
for 2 timer og opnår op til 99,99% 
reducering over en 24 timers periode 
på overfladen af dispenserens 
trykknap, der er overfladebehandlet 
med BioCote®*.

Langtidsholdbar:Den antimikrobielle 
virkning fungerer i hele dispenserens 
trykknaps levetid. Den bliver ikke slidt 
op, kan ikke tørres af eller blive 
udvasket. 

Sikker: Sølv betragtes som ikke-giftigt 
og er et sikkert og naturligt alternativ 
til syntetiske og organiske 
antimikrobielle stoffer som fx triclosan. 

BioCote® et sølvbaseret antibakterielt middel er inkorporeret ved 
fremstillingstidspunktet i trykknapperne på alle SC Johnson 
Professionals manuelt betjente dispensere. Trykknappen er det 
primære kontaktpunkt for folk, der bruger dispenserne, og 
BioCote®-teknologien giver livslang antimikrobiel beskyttelse, 
der forhindrer bakterievækst og skimmelsvamp. 

*Virkningsgraden er uafhængigt bekræftet ved hjælp af ISO-metoder

Videnskabelige studier viser, at SC Johnson 
Professional materialer, der er behandlet med 
BioCote®, reducerer store koncentrationer af 
bakterier sammenlignet med ubehandlede 
materialer. 
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Mikroorganismer kontaminerer overfladen på en BioCote® 

beskyttet dispenser trykknap.

Sølvioner virker imod mikroorganismer 
på tre måder:

HVORDAN VIRKER SØLVTEKNOLOGI? 

De inkorporerede sølvioner virker konstant imod 
kontaminerende mikroorganismer.

Mikroorganismer dør. Dispenserens trykknap er beskyttet 
mod mikrobiel nedbrydning med op til 99,99%.

A  De kombinerer med mikrobielle 
     proteiner i cellen og cellevæggen 

B  De ødelægger replikationen 
     af DNA 

C  De øger dannelsen af 
     reaktive oxygen-enheder

SC Johnson Professional dispensernes 
trykknapper beskyttet med BioCote® 
antimikrobiel teknologi kan forventes at 
have betydeligt lavere niveauer af mikrobiel 
kontaminering og reducere risikoen for 
krydskontaminering. BioCote® beskyttede 
dispenserknapper bekæmper kontinuerligt 
mikrobiel kontaminering for SC Johnson 
Professional dispensernes levetid.
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Hos SC Johnson Professional® tilbyder vi ekspert-løsninger inden for hudpleje, rengøring og 

hygiejne til medarbejdere i industrien, institutionsmarkedet og sundhedssektoren. 

Vores produktsortiment indeholder Deb-serien af arbejdsrelaterede hudplejeprodukter samt 

de velkendte SC Johnson-mærker, der er egnet til professionel brug, og giver dig innovative 

professionelle hudpleje-, rengørings- og hygiejneløsninger.  
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