Professionelle hudplejeløsninger
skræddersyet til din arbejdsplads

PRODUKTKATALOG

SC Johnson Professional®
Endnu bedre løsninger til professionelle brugere
SC Johnson™ har en lang historik og har betjent det professionelle marked siden 1930’erne. I 2015
udvidede virksomheden sin position på det professionelle marked med overtagelsen af Deb Group,
som er blevet integreret i SC Johnson Professional® og tilbyder totalløsninger til industrien,
institutioner og sundhedssektoren.
SC Johnson Professional® tilbyder et bredt sortiment af arbejdsrelaterede hudplejeprodukter, der
er egnet til professionel brug - baseret på solid teknisk ekspertise.
Med et bredt sortiment kan SC Johnson Professional® tilbyde løsninger til hudpleje og hygiejne.

“Rethinking the Professional Experience”
Vores mål er at tilbyde innovative kvalitetsprodukter og service til det professionelle marked, som
optimerer hudplejerutiner og hygiejne; for medarbejderne og for hele organisationen. Vores løsninger
skaber reelle fordele for kunderne i form af renere, sundere og mere sikre arbejdspladser og
offentlige områder.
Med vores produkter og service er vi med til at skabe miljøforbedringer, øge
effektiviteten, minimere lagerudgifterne, nedbringe uddannelsesbehovet og skabe positive
brugeroplevelser.

SC Johnson™ A family company at work for a better world
SC Johnson™ er en familievirksomhed, der har som formål at udvikle innovative kvalitetsprodukter,
skabe bedre arbejdsmiljøer og passe godt på miljøet og de lokalsamfund, hvor virksomheden er
repræsenteret. Virksomheden har hovedsæde i USA og er en af verdens førende producenter af
rengøringsprodukter, produkter til opbevaring, luftbehandling, skadedyrsbekæmpelse og skopleje til
private, samt produkter til det professionelle marked. Produkterne sælges i stort set alle lande i verden.
Virksomheden har eksisteret siden 1886 og beskæftiger omkring 13.000 medarbejdere globalt.
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Unikke løsninger
Vi stræber efter at bringe innovative, pålidelige produkter og service til det professionelle marked.
Vores fokus er at gennemtænke løsninger indenfor hudpleje og hygiejne til organisationer, således
at den enkelte person oplever reelle fordele ved løsningen, og dermed fremmer vi sammen rutiner
og procedurer inden for hudpleje og hygiejne.

Unikt Leverede
Systemer

Pålidelige
Produkter

Kundeorienteret
Løsning

Dedikeret
Salgsteam

Tilpasset
Marketing Support

Miljøfokus og bæredygtighed
"Going Beyond"
SC JohnsonTM er engageret i udvikling af innovative produkter,
skabelsen af gode arbejdspladser og fokus på vores kunders
bedste. Fra udvælgelsen af ingredienser i vores produkter,
vores måde at drive vores fabrikker på og vores brede udbud
af certificerede produkter.
Vi er forpligtet til hver dag at arbejde for at gøre det rigtige
for mennesker, for kloden og for de kommende generationer.

Se kataloget for individuelle produktcertificeringer.
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Swarfega® Creamsoap | Swarfega® Original Classic
| Swarfega® Lemon | Swarfega® Orange | Swarfega®
Heavy | Swarfega® Black Box | Janitol® PLUS | Janitol®
Fective | Swarfega® Powerwash Formula | Swarfega®
tilbehør

ØVRIGE PRODUKTER
Sceptre | Cutan Gel Hand Sanitiser | Cutan Extra Mild
Cremesæbe | Cutan tilbehør | Hygikit

NEUTRALE DISPENSERE
Manuelle dispensere | TouchFREE dispensere til
skumsæbe og hånddesinfektion

Vores fire trin til god hudpleje
Vores produktserie imødekommer en bred vifte af brugerpræferencer
og anvendelseskrav. Alle vores produkter er gennemtestet, og alle har
farvekoder og ikoner for enkel identifikation ved anvendelse.

BESKYTTE
Creme til beskyttelse af huden før arbejdet hjælper med at
beskytte huden ved kontakt med forskellige skadelige og
hudirriterende stoffer og arbejdsforhold. Huden rengøres
desuden lettere, når disse beskyttelsescremer anvendes.

VASKE/RENSE
Korrekt vask/rens af hænderne er et vigtigt element i
forebyggelsen af arbejdsrelaterede hudlidelser. Brug af
korrekt håndrens fjerner skidt og lokalirriterende stoffer
og holder samtidig huden sund.

DESINFICERE

¾
¾
¾

UNIVERSEL
SPECIALIST
UV A-B-C

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

WASHROOM
ANTIMIKROBIEL
LIGHT
SHOWER
MEDIUM HEAVY
HEAVY
SUPER HEAVY
ULTRA

¾

DESINFICERE

¾
¾
¾

NORMAL
TØR/IRRITERET
MEGET TØR/
IRRITERET

Hånddesinfektion bruges uden vand til at dræbe
mikroorganismer, optimere håndhygiejnen og desinficere
huden.

GENOPRETTE
Creme til genopretning af huden efter arbejde er med
til at holde huden blød og smidig og sikre, at den ikke
tørrer ud. God hudpleje er et vigtigt element i at sikre
god håndhygiejne.
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Din Quick Guide til produkt valg
INDUSTRI
Stokoderm® Protect PURE
Stokoderm® Universal PURE
Travabon® Classic
BESKYTTE
Stokoderm® Aqua PURE
Stokoderm® Sun Protect 30 PURE
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
Clear FOAM PURE
Azure FOAM
Rose FOAM
VASKE/RENSE
Original FOAM
Refresh™ Energie FOAM
Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body
Estesol® FXTM
Estesol® FXTM PURE
Estesol® Lotion
Estesol® Lotion PURE
Estesol® Hair & Body
Solopol® Lime
Solopol® GFX™
VASKE/RENSE Solopol® Classic
Solopol® Classic PURE
Kresto® Citrus
Kresto® Universal WIPES
Solopol® EXTRA
Kresto® Classic
Kresto® Special ULTRA
Kresto® Special WIPES
VASKE/RENSE
ANTIMIKROBIEL

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HANDEL,
KONTORER &
INSTITUTIONER
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUNDHED

•
•
•
•

•
•

•

OxyBAC® FOAM Wash

•

OxyBAC® Extra FOAM Wash

•

InstantFOAM® Complete
InstantFOAM® Complete
DESINFICERE
Optidose
InstantGEL® Complete
Stokolan® Light PURE
Stokolan® Light Gel
Stokolan® Hand & Body
GENOPRETTE
Stokolan® Classic
Stokolan® Sensitive PURE
Stokolan® Intense
Swarfega® Creamsoap
Swarfega® Original Classic
Swarfega® Lemon
Swarfega® Orange
Swarfega® Heavy
SWARFEGA
Swarfega® Black Box
Janitol® PLUS
Janitol® Fective
Janitol® Powerwash Formula
Swarfega® Servisol
Sceptre
ØVRIGE
Cutan Gel Hand Sanitiser
Cutan Extra Mild Cremesæbe
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•
•
•
•
•
•

LEVNEDSMIDDEL

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

HVILKE FORURENINGSTYPER KOMMER DU I KONTAKT MED?
GENEREL SNAVS
FEDT

OLIE
FEDT
SMØREMIDDEL

VEGETABILSK
OLIE
ANIMALSK FEDT

CEMENT
BETON
DIVERSE
BYGNINGSMATERIALER

TJÆRE
CARBON BLACK
BITUMEN
GRAFIT
METALSTØV

KLÆBENDE
FORURENINGER
GUMMI
KOMPOSITTER

ALKYDAKRYLBASEREDE
STOFFER
HARPIKS
LAKKER
FUGEMASSE

FARVE
PIGMENTER

HVOR BESKIDTE ER DINE HÆNDER?
ESTESOL®
LOTION

ESTESOL®
FX

ESTESOL®
LOTION PURE

KRESTO®
CITRUS

SOLOPOL®
CLASSIC

SOLOPOL®
EXTRA

KRESTO®
CITRUS

KRESTO®
CITRUS

ESTESOL®
LOTION PURE

ESTESOL®
FX PURE

ESTESOL®
FX PURE

SOLOPOL®
EXTRA

SOLOPOL®
CLASSIC PURE

KRESTO®
SPECIAL ULTRA

KRESTO®
SPECIAL ULTRA

KRESTO®
SPECIAL WIPES

ESTESOL®
FX

SOLOPOL®
LIME

SOLOPOL®
CLASSIC PURE

KRESTO®
CITRUS

KRESTO®
SPECIAL WIPES

KRESTO®
SPECIAL WIPES

SWARFEGA®
BLACK BOX

ESTESOL®
FX PURE

SOLOPOL®
GFX

SOLOPOL®
EXTRA

SWARFEGA®
BLACK BOX

SWARFEGA®
BLACK BOX

SWARFEGA®
CREAMSOAP

SOLOPOL®
UNIVERSAL WIPES

KRESTO®
CLASSIC

SOLOPOL®
LIME

SOLOPOL®
CLASSIC

SWARFEGA®
HEAVY

SOLOPOL®
UNIVERSAL WIPES

SOLOPOL®
CLASSIC PURE

SOLOPOL®
GFX

KRESTO®
CITRUS

SOLOPOL®
CLASSIC

SWARFEGA®
LEMON

SOLOPOL®
CLASSIC PURE

SWARFEGA®
ORIGINAL CLASSIC

KRESTO®
CLASSIC

SWARFEGA®
ORANGE

KRESTO®
SPECIAL ULTRA

SOLOPOL®
EXTRA

KRESTO®
SPECIAL WIPES

KRESTO®
CLASSIC

SWARFEGA®
BLACK BOX

KRESTO®
SPECIAL WIPES

Når du skal vaske eller rense dine
hænder, er det vigtigt at vælge det
rigtige produkt:
så kraftig/effektiv som nødvendigt
og så mild som muligt
I ovenstående tabel, skal du tage
udgangspunkt i hvilken type forurening du er i kontakt med.
Herefter vælger du produkt efter
hvor kraftig forureningen er.

RENSESTYRKER

2
3
4
5

SWARFEGA®
HEAVY

SWARFEGA®
BLACK BOX
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HUDBESKYTTELSE

Stokoderm® Protect PURE

•

Stokoderm® Universal PURE

•

Universal anvendelse

Travabon® Classic
Stokoderm® Aqua PURE
Special anvendelse
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UVA- og UVB
solstråler

Tætsluttende
arbejdshandsker

Olie- og vandbaseret
snavs

Produktnavn

Vandbaseret
forurenende stoffer

Trin/kategori

Specifikke olie- &
klæbende baserede
tilsmudsninger

Cremer til før arbejde er med til at danne et
beskyttende lag på huden for at undgå,
at de skadelige stoffer trænger ind i huden og
for at gøre huden nemmere at rengøre.

ANVENDELSESOMRÅDER

•

•
•

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

•

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

•

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Piktogrammer til produktanvendelse
Ikke egnet
til ansigtet

Vand- og
oliebaserede
stoffer

Oliebaserede
stoffer

Vandbaserede
stoffer

Ikke egnet
til handsker

UVbeskyttelse
SILICONE
CO

ECARF Seal of Quality
The European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) tildeler ECARFkvalitetsstemplet til allergivenlige produkter.

Silikonefri

Parfumefri

Uden silikone

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

ECARF certificeret

•

•

Egnet til personer
med allergi og
tendens til eksem

•

•

Egnet til ansigtet

•

Egnet til hænder og
krop

•

Kan bruges med
arbejdshandsker

•

Egnet til fødevarer ingen afsmitning

Uden farve

Uden parfume

Indeholder
olieemulgerende
midler, der gør huden
lettere at rense

Indeholder
hudstyrkende midler

Kunstige UVC-stråler

PRODUKTEGENSKABER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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Stokoderm® Protect PURE

Stokoderm® Universal PURE

Universal beskyttende hudcreme

Universal beskyttende hudcreme

Kan bruges til: Moderat, skiftende kontaminering; egnet til brug med
arbejdshandsker
Beskytter mod: Olie | Fedt | Smøremidler | Rengøringsmidler

Kan bruges til: Variabel, skiftende kontaminering; handsker eller personlige værnemidler, der bruges fra tid til anden
Beskytter mod: Olie | Fedt | Smøremidler | Rengøringsmidler
SILICONE
CO

SILICONE
CO

•

Universalcreme til før arbejde, der beskytter huden ved
kontakt med vand- og ikke-vandbaserede forurenende
stoffer på arbejdspladsen, f.eks. olier, fedt, smøremidler og
rengøringsmidler

•

Uden parfume og vurderet i henhold til HACCP-principperne til
at være velegnet til fødevareindustrien

VARENUMMER

STØRRELSE

UPW100ML
UPW1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

•

Universalcreme til før arbejde med Eucoriol®, et enestående
hudstyrkende middel, der hjælper med at reducere blødgøring af
huden under handsker og personlige værnemidler og forbedrer
greb i fugtige miljøer

•

Giver ekstra beskyttelse mod vand- og ikke-vandbaserede
forurenende stoffer

•

Uden parfume og uden farvestoffer; egnet til brug
i fødevareindustrien

VARENUMMER

STØRRELSE

SGP100ML
SGP1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

Travabon® Classic

Stokoderm® Aqua PURE

Special beskyttende hudcreme

Special beskyttende hudcreme

Kan bruges til: Kraftig, oliebaseret kontaminering; ikke egnet til brug
under handsker
Beskytter mod: Olie | Fedt | Carbon Black | Maling

Kan bruges til: Hyppig og/eller langvarig eksponering for vandbaserede
forurenende stoffer; kan bruges under handsker
Beskytter mod: Vand | Rengøringsmidler | Farvestoffer | Fortyndede syrer
SILICONE
CO

SILICONE
CO

•

Specialcreme til før arbejde til beskyttelse mod kraftige
oliebaserede og klæbende stoffer

•

Specialcreme til før arbejde, som er effektiv mod vandbaserede
forurenende stoffer og til våde arbejdsomgivelser

•

Indeholder enestående oliebindende emulgatorer, der gør
huden nemmere at rengøre

•

•

Højt pigmentindhold for større beskyttelse mod kraftigt
forurenende stoffer

Indeholder Bisabolol, der trænger ned i de dybereliggende
hudlag og hjælper med at stabilisere og gendanne hudens
naturlige barriere

•

Uden parfume og vurderet i henhold til HACCP-principperne til
at være velegnet til fødevareindustrien

•

Kan også bruges som en plejende creme

VARENUMMER

STØRRELSE

TVC100ML
TVC1L

100 ml tube
1 liter patron
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ANTAL PR. KARTON
12
6

VARENUMMER

STØRRELSE

SAQ100ML
SAQ1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

UV-hudbeskyttelsescreme

UV-hudbeskyttelseslotion

Kan bruges til: Medarbejdere, der arbejder udendørs, som er udsatte
for UVA- og UVB-solstråler, og medarbejdere, der er udsat for kunstige UVC-stråler, som dannes under visse industrielle processer
Beskytter mod: UVA | UVB | UVC

Kan bruges til: Medarbejdere, der arbejder udendørs, som udsættes for
solens UVA- og UVB stråler, samt ansatte som udsættes for kunstige UVCstråler, der skabes ved visse industrielle processer
Beskytter mod: UVA | UVB | UVC

C

SILICONE
CO

•

Solbeskyttelsesmiddel til professionel brug med UVB 30 og UVA
5-stjernet "ultra" beskyttelsesgrad

•

UVC-beskyttelse mod kunstige UVC-stråler, der dannes under
visse industrielle processer, f.eks. svejsning

•

Vandbestandig

•

Uden parfume og farvestoffer

VARENUMMER

STØRRELSE

SUN100ML
SUN1L

100 ml tube
1 liter patron

C

SILICONE
CO

•

Sollotion til professionelt brug med UVB50 og UVA beskyttelse.

•

Beskytter mod kunstigt skabte UVC stråler, som dannes inden for
visse industrielle processer som f.eks. lysbuesvejsning

•

Absorberes hurtig i huden og påvirker ikke håndteringen af håndholdt
værktøj

•

Indeholder glycerin, som er med til at forbedre hudens fugtighed

•

Uden parfume, vandfast og silikonefri

ANTAL PR. KARTON

Dispenser til beskyttende creme

12
6

VARENUMMER

STØRRELSE

SPC1L

1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6

Dispenser til solcreme

VARENUMMER

PRO1LDSSC

VARENUMMER

SUN1LDSSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Protect 1L
Hvid
15
UPW1L, SGP1L, TVC1L, SAQ1L

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Sun Protect 1L
Hvid
15
SUN1L, SPC1L

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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VASKE/RENSE
WASHROOM

Uden farve

Indeholder pleje til huden

Irriterer ikke øjnene

Afgiver ikke smag til
fødevarer

Certificeret med EU's
miljømærke

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Original FOAM

•

•

•

•

•

Refresh™ Energie FOAM

•

•

•

•

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair &
Body

•

•

•

•

Azure FOAM

•

Rose FOAM

•

Plejer håret

•

Egnet til hårvask

Uden parfume

•

Fjerner almindeligt snavs

•

•

Trin/kategori Produktnavn

Vaske/rense
Shower

PRODUKTEGENSKABER

Clear FOAM PURE

Omfattende serie med creme- og
skumsæber i høj kvalitet til håndvask
og bad til kontor- og offentlige
toiletter, bade - og rekreative faciliteter.

Vaske/rense
Washroom

Kan bruges på hele kroppen

ANVENDELSE

•

•

•
•

Piktogrammer til produktanvendelse
Ecolabel Certified - Til produkter, der følger et sæt strenge tekniske
kriterier ved hjælp af livscyklusvurderingsmetoden (LCA), som dækker
de væsentligste miljøpåvirkninger genereret i alle faser af et produkts
livscyklus, herunder produktion, brug og bortskaffelse.
ECARF Seal of Quality - The European Centre for Allergy Research
Foundation (ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsstemplet til allergivenlige
produkter.

Washroom sæber
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Bruges til
krop og hår

Parfumefri

Skin Hypoallergenic - Formuleringen er blevet vurderet af en uafhængig
toksikolog, og det er påvist at produktformuleringen minimerer
sandsynligheden for en allergisk reaktion, og opfylder kravene for at blive
klassificeret som ‘Skin Hypoallergenic’ (Delphic Solutions Ltd., UK).

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Hvorfor skumsæber er bedre end flydende sæber
Uafhængig forskning viser, at vores skumsæber kræver 36%
mindre produkt til effektiv håndvask sammenlignet med
traditionel flydende/lotionsæbe. Forskningen afslører også, at
hvis man bruger skumsæbe i stedet for traditionel flydende/
lotionsæbe, reduceres:
•
•
•
•

Vandforbruget med op til 45 %
Produktforbrug og kemikaliespild
Energien, der kræves til opvarmning af badeværelsesvandet
Emballageaffald

* Undersøgelser udført i Storbritannien i 2009

Clear FOAM PURE

Azure FOAM

Mild skumsæbe uden parfume og farve

Skumsæbe med signaturduft Crisp Fruit

Kan bruges til: Toiletområder på kontorer og offentlige faciliteter samt
omgivelser til fødevarehåndtering

Kan bruges til: Toiletområder på kontorer og offentlige faciliteter

•

•

Universal, frisk duft

•

Indeholder fugtgivende middel, der forbedrer hudens
fugtoptagelse og forhindrer udtørring

•

Skumsæben har en øjeblikkelig skummende effekt

Uden parfume og uden farvestoffer reducerer risikoen for
allergisk reaktion og hudirritation

•

Ingen afsmitning til fødevarer

•

Indeholder fugtgivende middel, der forbedrer hudens
fugtoptagelse og forhindrer udtørring

VARENUMMER

STØRRELSE

CLR250ML
CLR1L
CLR12LTF
CLR2LT

250 ml pumpeflaske
1 liter patron
1,2 liter patron til TF Ultra
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6
6
3
4

VARENUMMER

STØRRELSE

AZU1L
AZU12LTF
AZU2LT

1 liter patron
1,2 liter patron til TF Ultra
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

6
3
4
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Rose FOAM

Original FOAM

Skumsæbe med signaturduft Enchanted Rose

Skumsæbe med duft og uden farve

Kan bruges til: Toiletområder på kontorer og offentlige faciliteter

Kan bruges til: Toiletområder på kontorer og offentlige faciliteter

•

Rosenduft

•

Indeholder fugtgivende middel, der forbedrer hudens
fugtoptagelse og forhindrer udtørring

•

Skumsæben har en øjeblikkelig skummende effekt

VARENUMMER

STØRRELSE

RFW1L

1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6

•

Frisk duft og uden farvestoffer

•

Indeholder fugtgivende middel, der forbedrer hudens
fugtoptagelse og forhindrer udtørring

•

Skumsæben har en øjeblikkelig skummende effekt

VARENUMMER

STØRRELSE

ORG250ML
ORG1L

250 ml pumpeflaske
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6
6

Refresh™ Energie FOAM
Luksuriøs mild skumsæbe med en 'energigivende' duft
Kan bruges til: Toiletområder på kontorer og offentlige faciliteter

•

Sæbe til håndvask med en blandet duft af æteriske olier fra
citrusfrugter og krydderier
Energigivende orientalsk duft designet til at skabe en
'opløftende' fornemmelse
Indeholder fugtgivende og blødgørende middel, der forbedrer
hudens fugtoptagelse og forhindrer udtørring

•
•

VARENUMMER

STØRRELSE

ENG250ML
ENG1L

100 ml tube
1 liter patron
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ANTAL PR. KARTON
12
6

Dispensere til skumsæbe
VARENUMMER

WRM1LDSSC

WRM2LDPSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON

Cleanse Washroom 1L
Hvid
15
CLR1L, AZU1L, RFW1L,
ENG1L, ORG1L

Cleanse Washroom 2L
Hvid
8

KAN BRUGES TIL

CLR2LT, AZU2LT

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body
Luksuriøs 3-i-1 kropsvask, shampoo og balsam
Kan bruges til: Alle arbejdsrelaterede, rekreative eller offentlige
brusefaciliteter

•

Behagelig unisex duft, egnet til herre- og damebadefaciliteter

•

Højkvalitet cremesæbe, der giver kraftig og luksuriøst skum

•

Efterlader hår og hud ren, blød og glat efter brug

VARENUMMER

STØRRELSE

CMW1L
CMW2LT

1 liter patron
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6
4

Dispensere til shower
VARENUMMER

SHW1LDSSC

SHW2LDPSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Cleanse Shower 1L
Hvid
15
HBG1L, CMW1L

Cleanse Shower 2L
Hvid
8
CMW2LT

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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VASKE/RENSE - INDUSTRI

Estesol® FX™
Vaske/Rense
Light | Medium

Estesol FX PURE
®

™

Estesol® Lotion
Estesol® Lotion PURE

Vaske/Rense Shower

Estesol® Hair & Body

Vaske/Rense
Light | Medium

Solopol® Lime
Solopol® GFX™
Solopol® Classic

Vaske/Rense
Heavy | Specialist

Solopol® Classic PURE
Kresto® Citrus
Kresto® Universal WIPES

Vaske/Rense
Heavy | Specialist
Vaske/Rense
Ultra | Specialist

16

Solopol® EXTRA
Kresto® Classic
Kresto® Special ULTRA
Kresto® Special WIPES

2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

•
•

Boremudder

•
•
•
•
•
•
•

Vegetabilsk olie
og animalsk fedt

•
•
•
•
•

Syntetiske og
råoliebaserede
olier, fedt og
smøremidler

Let industriel
tilsmudsning

Produktnavn

Generel
tilsmudsning

Trin/kategori

RENSESTYRKE

Vores håndrens og håndsæber er udviklet til at passe
til forskellige arbejdsmiljøer og typer af forurenende
stoffer og tilsmudsninger.

ANVENDELSESOMRÅDER

•
•
•
•
•
•

Piktogrammer til produktanvendelse
SILICONE
CO

Silikonefri

Parfumefri
Washroom
sæber

Medium Heavy,
Heavy og Super
Heavy håndrens

Bruges til krop
og hår

Specialhåndrens

Håndrenseservietter

Ecolabel Certified - Til produkter, der følger et sæt strenge
tekniske kriterier ved hjælp af livscyklusvurderingsmetoden
(LCA), som dækker de væsentligste miljøpåvirkninger genereret i
alle faser af et produkts livscyklus, herunder produktion, brug og
bortskaffelse.

Ikke egnet
til ansigtet

Skin Hypoallergenic - Formuleringen er
blevet vurderet af en uafhængig toksikolog,
og det er påvist at produktformuleringen
minimerer sandsynligheden for en allergisk
reaktion, og opfylder kravene for at blive
klassificeret som ‘Skin Hypoallergenic’
(Delphic Solutions Ltd., UK).

ECARF Seal of Quality - The European Centre for Allergy
Research Foundation (ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsstemplet
til allergivenlige produkter. Egnet til allergikere og eksemudsat
hud.

Rensestyrker for håndrens

2

3

4

Astopon® = Raffineret pulver af

5

valnøddeskal

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificeret med
EU's miljømærke

Kan bruges uden
vand

Naturlige
skrubbemidler

Indeholder Eucornol® hudbeskyttelsesmiddel

Uden farve

Uden parfume

Uden silikone

Uden
opløsningsmidler

Harpiks, lim og
tætningsmidler

Lak, fernis og overfladebehandling

Alkyd- og
akrylmaling

Olie- og
vandbaseret
maling

Tjære, sod, asfalt,
grafit og metalstøv

PRODUKTEGENSKABER

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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Estesol® FX™

Estesol® FX PURE

Kraftig skumsæbe - POWER FOAM

Kraftig skumsæbe uden farve og parfume - POWER FOAM

Kan bruges til: Industrielle miljøer

Kan bruges til: Industrielle- og fødevareproducerende forarbejdningsmiljøer

Fjerner: Almindeligt snavs | Smuds

Fjerner: Almindeligt snavs | Smuds

2

SILICONE
CO

2

SILICONE
CO

Kraftig skumsæbe let parfumeret - Power Foam

•

Kraftig skumsæbe uden farve og parfume - Power Foam

•

Dobbelt så effektiv som almindelige skumsæber

•

•

Fjerner effektivt industriel forurening som olier, fedt og snavs

Uden parfume og uden farvestoffer - reducerer risikoen for
allergisk reaktion og hudirritation

•

Ingen afsmitning til fødevarer

•

Fjerner effektivt industriel forurening som olier, fedt og snavs

•

VARENUMMER

STØRRELSE

EFM1L
EFM2LT

1 liter patron
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6
4

VARENUMMER

STØRRELSE

EPU1L
EPU2LT

1 liter patron
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6
4

Estesol® Lotion

Estesol® Lotion PURE

Cremesæbe

Cremesæbe

Kan bruges til: Almindelige industrimiljøer

Kan bruges til: Generelle industrielle og fødevareproducerende/forarbejdningsmiljøer

Fjerner: Almindeligt snavs | Smuds

SILICONE
CO

Fjerner: Almindeligt snavs | Smuds

2

•

Cremesæbe med mild duft til fjernelse af almindeligt snavs

•

Indeholder glycerin, hvilket bidrager til at forebygge tør hud

•

Milde konserveringsmidler - reducerer risikoen for hudirritation

VARENUMMER

STØRRELSE

LTW1L
LTW2LT
LTW4LTR

1 liter patron
2 liter patron
4 liter patron
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2

SILICONE
CO

ANTAL PR. KARTON
6
4
4

•

Cremesæbe uden parfume og farvestoffer

•

Indeholder glycerin, hvilket bidrager til at forebygge tør hud

•

Milde konserveringsmidler - reducerer risikoen for hudirritation

VARENUMMER

STØRRELSE

PUW1L
PUW2LT
PUW4LTR

1 liter patron
2 liter patron
4 liter patron

ANTAL PR. KARTON
8
4
4

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Dispensere til creme- og skumsæber
VARENUMMER

LGT1LDSSC

LGT2LDPSC

LGT2FMSSC

LGT4LDRSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON

Cleanse Light 1L
Hvid
15
EFM1L, EPU1L,
PUW1L

Cleanse Light 2L
Hvid
8

Cleanse Light Foam 2L
Hvid
8

Cleanse Light 4L
Hvid
6

LTW2LT, PUW2LT

EFM2LT, EPU2LT

LTW4LTR, PUW4LTR

KAN BRUGES TIL

LTW1L,

Estesol® Hair & Body
Universel showergel til hår og krop
Kan bruges til: Alle industrielle brusefaciliteter

SILICONE
CO

2

•

Unisex bade-sæbe med behagelig duft, der fjerner almindelig
snavs og smuds

•

Indeholder glycerin, der hjælper med at undgå udtørring af hud
og efterlader huden blød og smidig

•

Hurtig og nem afskylning efterlader ingen sæberester

VARENUMMER

STØRRELSE

HAB250ML
HAB1L
HAB2LT

250 ml flaske
1 liter patron
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6
4

Dispenser til shower
VARENUMMER

SHW1LDSSC

SHW2LDPSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Cleanse Shower 1L
Hvid
15
HAB1L

Cleanse Shower 2L
Hvid
8
HAB2LT

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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Solopol® GFX™
Skumhåndrens - POWER FOAM
Kan bruges til: Industrielle arbejdspladser for at fjerne kraftig snavs
Fjerner: Olie | Fedt | Carbon Black | Smøremidler

4

SILICONE
CO

•

Verdens eneste håndrens med Power Foam

•

1 dose Solopol® GFXTM omdanner 2,8 ml væske til 5 gange så
meget unikt Power Foam

•

Væsentlig mere effektiv end traditionel håndrens

•

Den opløsningsmiddelfrie hudvenlige formel indeholder naturlige
skrubbemidler, som fjerner kraftig industriel snavs, såsom olier,
fedtstoffer, Carbon Black og smøremidler

•

Hjælper med at forebygge tør hud og efterlader huden blød og
elastisk

VARENUMMER

STØRRELSE

GPF3LEURO

3,25 liter patron

ANTAL PR. KARTON
4

Dispensere til SKUM-håndrens
VARENUMMER

GF3LDWHSC

GF3LDBLSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

GFX White 3,25L
Hvid
6
GPF3LEURO

GFX Black 3,25L
Sort
6
GPF3LEURO

Solopol® Lime

Solopol® Classic

Håndrens medium

Kraftig håndrensepasta

Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne middel til kraftig snavs

Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne kraftig snavs

Fjerner: Olie | Fedt | Almindeligt snavs og smuds

Fjerner: Olie | Fedt | Carbon Black | Smøremidler

SILICONE
CO

•
•
•

3

SILICONE
CO

Håndrens uden opløsningsmidler med en kombination af
naturligt majsgranulat og milde rensende ingredienser
Naturligt, ikke-slibende og bionedbrydeligt majsgranulat giver
en kraftig rengøring uden at beskadige huden eller skade miljøet
Indeholder glycerin for pleje af huden

VARENUMMER

STØRRELSE

LIM2LT
LIM4LTR

2 liter patron
4 liter patron
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ANTAL PR. KARTON
4
4

4

•

Håndrens uden opløsningsmiddel til fjernelse af kraftig forurening

•

Unik sammensætning af overfladeaktive stoffer som trænger
igennem, løfter og opløser olie, fedt, smøremidler m.m.

•

Astopon® naturligt skrubbemiddel, der skånsomt fjerner
forurenende stoffer uden at beskadige huden

VARENUMMER

STØRRELSE

SOL250ML
SOL2LT
SOL4LTR

250 ml tube
2 liter patron
4 liter patron

ANTAL PR. KARTON
8
4
4

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Solopol® Classic PURE

Kresto® Citrus

Kraftig håndrensepasta uden farve og parfume

Håndrens med skrubbemiddel

Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne kraftig snavs

Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne kraftigt industrisnavs

Fjerner: Olie | Fedt | Carbon Black | Smøremidler

Fjerner: Olie | Fedt | Bitumen | Klæbemidler

SILICONE
CO

4

SILICONE
CO

•

Håndrens uden opløsningsmiddel til fjernelse af kraftig forurening

•

Unik sammensætning af overfladeaktive stoffer som trænger
igennem, løfter og opløser olie, fedt, smøremidler m.m.
Uden parfume eller farvestoffer
Astopon® naturligt skrubbemiddel, der blidt fjerner forurenende
stoffer uden at beskadige huden

•
•

VARENUMMER

STØRRELSE

SCP2LT
SCP4LTR

2 liter patron
4 liter patron

ANTAL PR. KARTON
4
4

•
•
•

4

Kraftig og alsidig håndrens med majsgranulat som skrubbemiddel
Fungerer hurtigt og fjerner et bredt udvalg af indgroede
forurenende stoffer, der er svære at fjerne
Indeholder hudplejende ingredienser, som hjælper til med udtørring
og efterlader huden blød og smidig

VARENUMMER

STØRRELSE

CIT2LT
CIT4LTR

2 liter patron
4 liter patron

ANTAL PR. KARTON
4
4

Kresto® Universal WIPES

Solopol® EXTRA

Allround håndrenseservietter

Super-Heavy håndrens

Kan bruges: Uden vand ved arbejdsstationen og til arbejdere på
farten

Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne ekstremt kraftigt snavs
Fjerner: Olie | Fedt | Carbon Black | Smøremidler

Fjerner: Olie | Fedt | Almindeligt smuds
SILICONE
CO

4

SILICONE
CO

5

•

Slidstærke, ekstra store servietter

•

•

Imprægneret med kraftige renseingredienser, der fjerner en
bred række forurenende stoffer

Uden opløsningsmiddel med fremragende rengøringseffekt, der
fjerner ekstremt kraftig forurening

•

•

Indeholder en fugtgivende ingrediens, der efterlader huden
blød og smidig

Unik sammensætning som løfter og opløser olie, fedt, carbon
black, vandbaserede lakker og harpikser

•

•

Hurtig og nem at bruge, efterlader ingen klæbende
fornemmelse

Ekstra stor mængde af Astopon® naturligt skrubbemiddel, der
skånsomt fjerner forurenende stoffer uden at beskadige huden

VARENUMMER

STØRRELSE

UNV150W

150 servietter

ANTAL PR. KARTON
4

VARENUMMER

STØRRELSE

SCU2LT

2 liter patron

ANTAL PR. KARTON

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

4
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Kresto® Classic
Super kraftig håndrens
Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne ekstremt kraftigt snavs
Fjerner: Olie | Fedt | Carbon Black | Smøremidler

5

SILICONE
CO

•

•
•

Indeholder toksikologisk sikre opløsningsmidler for at løfte
oliebaserede forurenende stoffer, der er svære at fjerne, uden at
beskadige huden
Indeholder Eucornol® til beskyttelse af huden, og som mindsker
risikoen for hudproblemer
Astopon® naturligt skrubbemiddel, der skånsomt fjerner
forurenende stoffer uden at beskadige huden

VARENUMMER

STØRRELSE

KCL250ML
KCL2LT
KCL4LTR

250 ml tube
2 liter patron
4 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
4
4

Dispensere til håndrens
VARENUMMER

HVY2LDPSC

HVY4LDRSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON

Cleanse Heavy 2L
Hvid
8
LIM2LT, SOL2LT,
SCP2LT, SCU2LT, CIT2LT,
KCL2LT

Cleanse Heavy 4L
Hvid
6
LIM4LTR, SOL4LTR,
SCP4LTR, CIT4LTR,
KCL4LTR

KAN BRUGES TIL
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Kresto® Special ULTRA
Special Heavy Duty Ultra håndrens
Kan bruges til: Industrimiljøer for at fjerne maling, lak og klæbemidler
Fjerner: Lak | Harpikser | Klæbemidler | Oliemaling

5

SILICONE
CO

•
•
•

Specialhåndrens med mild formel af opløsningsmidler for at
fjerne svære, klæbende forurenende stoffer
Astopon® naturligt skrubbemiddel, der skånsomt fjerner
forurenende stoffer uden at beskadige huden
Da formlen er koncentreret, kræver det kun en lille mængde at
fjerne forurenende stoffer

VARENUMMER

STØRRELSE

KSP250ML
KSP2LT

250 ml tube
2 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
4

Dispenser til specialhåndrens
VARENUMMER

ULT2LDPSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Cleanse Ultra 2L
Hvid
8
KSP2LT

Kresto® Special WIPES
Special håndrenseservietter
Kan bruges til: Mobil brug uden vand til industrimiljøer herunder trykkerier og malerværksteder
Fjerner: Lak | Harpikser | Klæbemidler | Oliemaling

SILICONE
CO

5

•

Slidstærke, ekstra store servietter

•

Imprægneret med en effektiv sammensætning af dibasiske
estere og ethanol

•

Indeholder glycerin for at pleje og tilføre fugt til huden

VARENUMMER

STØRRELSE

ULT70W
ULT150W

70 servietter
150 servietter

ANTAL PR. KARTON

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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4
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ANTIMIKROBIEL HÅNDSÆBE
Antimikrobielle håndsæber som giver et højt niveau af håndhygiejne i hygiejnefølsomme
miljøer, såsom fødevareindustrien og sundhedssektoren, eller i miljøer, hvor et højt niveau
kræves. Håndhygiejne er den vigtigste foranstaltning til at beskytte mod infektion og
forhindre krydskontaminering.

•

•

•

• • • •

•

•

•

•

•

•

• • • • •

Allergivenlig

•

Uden farve

•

Uden parfume

•

Egnet til latex- og
nitrilhandsker

Egnet til fødevareindustri

Inklusive skumpumpe
for større dosis = 1,5ml

Fjerner almindeligt snavs

PRODUKTEGENSKABER

Fjerner fedtstof, f.eks.
vegetabilsk olie og
animalsk fedt

Til hånddesinfektion anvendes kun på fysisk
rene hænder

Delvist virusdræbende indkapslede vira (ifølge
EN14476)

Fuldt virusdræbende
- indkapslede og ikkeindkapslede vira (ifølge
EN14476)

ANVENDELSE

Til håndvask - skyl med
vand

OxyBAC® FOAM
Wash
Antimikrobiel OxyBAC® Extra
FOAM Wash

Bakteriedræbende
(ifølge EN1500)

Produktnavn

Bakteriedræbende
(ifølge EN1499)

Trin/
kategori

Svampe- og
gærdræbende (ifølge
EN1650 og EN1275)

ANTIMIKROBIEL AKTIVITET

Piktogrammer til produktanvendelse

Antimikrobielle
sæber

SILICONE
CO

Parfumefri

HACCP International Certified-produkter
Certificeret af HACCP International erklæres som værende fødevaresikre og
velegnet til brug i fødevarefaciliteter, der arbejder efter et HACCP-baseret
fødevaresikkerhedsprogram. HACCP International er en førende uafhængig
fødevarevidenskabsorganisation med et globalt certificeringsprogram til
supplerende ikke-fødevare produkter og services i fødevareindustrien.

Skin Hypoallergenic - Formuleringen er blevet vurderet af en uafhængig
toksikolog, og det er påvist at produktformuleringen minimerer sandsynligheden
for en allergisk reaktion, og opfylder kravene for at blive klassificeret som ‘Skin
Hypoallergenic’ (Delphic Solutions Ltd., UK).

Silikonefri

24
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OxyBAC® FOAM Wash

OxyBAC® Extra FOAM Wash

Antimikrobiel blød og cremet skumsæbe uden farve

Antimikrobiel blød og cremet skumsæbe uden farve

og parfume

og parfume med DoubleDose™

Kan bruges til: Enhver form for fødevarefremstilling og -forarbejdning,
foodservice og cateringmiljøer, hvor der håndteres fødevarer

Kan bruges til: Ethvert fødevareproduktions- og -forarbejdningsmiljø,
hvor et højt niveau af hygiejne og rengøring er påkrævet

SILICONE
CO

SILICONE
CO

•

Skumsæbe uden parfume og konserveringsmidler

•

Indeholder Accelerated Hydrogen Peroxide®, en unik patenteret,
bredspektret biocid med effektiv bakteriedræbende (EN1499)
og svampedræbende (EN1650) aktivitet; er
også effektiv mod mange vira

•

Fremkalder ikke antibiotikaresistens, og hydrogenperoxid
nedbrydes til ilt og vand uden miljøforurening

•

Specielt udviklet til brug i miljøer til håndtering af fødevarer,
hvor der kræves et højt niveau af håndhygiejne; uafhængigt
testet til ikke at give afsmag til mad

•

Allergivenlig formel, som er mere sikker for huden og mere
sikker for miljøet sammenlignet med andre antibakterielle
sæber

VARENUMMER

STØRRELSE

OXY1LSC
OXY12LTFSC

1 liter patron
1,2 liter patron (TouchFREE)

•

Inkorporerer Deb DoubleDOSE™-pumpen til områder, der
kræver ekstra rengøringseffekt, eller fødevarehåndteringsmiljøer
med høj risiko

•

Skumsæbe uden parfume og konserveringsmidler

•

Indeholder Accelerated Hydrogen Peroxide®, en unik patenteret,
bredspektret biocid med effektiv bakteriedræbende (EN1499)
og svampedræbende (EN1650) aktivitet; er også effektiv mod
mange vira

•

Fremkalder ikke antibiotikaresistens, og hydrogenperoxid
nedbrydes til ilt og vand uden miljøforurening

•

Specielt udviklet til brug i miljøer til håndtering af fødevarer,
hvor der kræves et højt niveau af håndhygiejne; uafhængigt
testet til ikke at give afsmag til mad

•

Allergivenlig formel, som er mere sikker for huden og mere
sikkerfor miljøet sammenlignet med andre antibakterielle sæber

ANTAL PR. KARTON
6
3

VARENUMMER

STØRRELSE

OXYEX1LSC

1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6

Dispenser til antimikrobielle skumsæber
VARENUMMER

ANT1LDSSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Cleanse Antimicrobial 1L
Hvid
15
OXY1LSC, OXYEX1LSC

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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HÅNDDESINFEKTION
Hånddesinfektionsmidler som dræber 99,999% af alle almindelige mikro-organismer og
giver et højt niveau af håndhygiejne i hygiejnefølsomme miljøer, såsom fødevareindustrien
og sundhedssektoren, eller i miljøer, hvor et højere niveau kræves. Håndhygiejne er den
vigtigste foranstaltning til at beskytte mod infektion og forhindre krydskontaminering.

Egnet til fødevareindustri

Inklusive skumpumpe for
større dosis = 1,5ml

Påføres på rene hænder

• • • • •

•

•

•

•

•

• • • • • •

•

•

•

•

•

• • • • •

Egnet til latex- og
nitrilhandsker

•

Allergivenlig

•

Uden farve

•

Uden parfume

Til hånddesinfektion anvendes kun på fysisk
rene hænder

•

Fjerner fedtstof, f.eks.
vegetabilsk olie og
animalsk fedt

Fuldt virusdræbende indkapslede og ikke-indkapslede vira (ifølge
EN14476)

•

Til håndvask - skyl med
vand

Svampe- og
gærdræbende (ifølge
EN1650 og EN13624)

InstantFOAM®
Complete
InstantFOAM®
Complete
OPTIDOSE
InstantGEL®
Complete

PRODUKTEGENSKABER

Bakteriedræbende
(ifølge EN1500, EN12791,
EN1276, EN13727 og
14348)

Desinficere

Produktnavn

Bakteriedræbende (ifølge
EN1499)

Trin/
kategori

Fjerner almindeligt snavs

ANVENDELSE

ANTIMIKROBIEL AKTIVITET

Piktogrammer til produktanvendelse

Desinficere

SILICONE
CO

Parfumefri
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ECARF Seal of Quality - The European Centre for Allergy Research Foundation
(ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsstemplet til allergivenlige produkter. Egnet til
allergikere og eksemudsat hud.

Skin Hypoallergenic - Formuleringen er blevet vurderet af en uafhængig
toksikolog, og det er påvist at produktformuleringen minimerer sandsynligheden
for en allergisk reaktion, og opfylder kravene for at blive klassificeret som ‘Skin
Hypoallergenic’ (Delphic Solutions Ltd., UK).

Silikonefri
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InstantGEL® Complete

InstantFOAM® Complete

80% Alkoholbaseret hånddesinfektionsgel

80% Alkoholbaseret hånddesinfektion

Kan bruges til: Hygiejnesensitive miljøer, eller hvor høj hygiejnestandard er påkrævet

Kan bruges til: I hygiejnesensitive miljøer, eller hvor høj
hygiejnestandard er påkrævet

Bakteriedræbende I Virusdræbende I Gærdræbende I
Mycobakteriedræbende

Bakteriedræbende I Virusdræbende I Gærdræbende I
Mycobakteriedræbende

SILICONE
CO

•

•
•

•

Dispenseres som blødt skum, der hurtigt og nemt
spredes over hænderne og efterlader ingen klæbrige
rester
Produktet stopper ikke pumpen og drypper ikke på gulv
eller vægge
Skummet er yderst behageligt at bruge, da det
indeholder fugtighedsgivere, hvilket gør den ideel til
hyppig brug mellem håndvask

VARENUMMER

STØRRELSE

2717
2718
2719
2720
IFS1LTFSC

47 ml pumpeflaske
250 ml pumpeflaske
400 ml pumpeflaske
1 liter patron
1 liter patron (TouchFREE)

Indeholder oprenset Hamamelis ekstrakt, der giver
hudbeskyttelse i tillæg til produktets desinficerende
egenskaber
Den bløde og fugtighedsgivende gel med glycerin og
panthenol er yderst behagelig til hyppig brug imellem
håndvask

•

VARENUMMER

STØRRELSE

ISG1LSC

1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6

ANTAL PR. KARTON
12
6
12
6
3

InstantFOAM® Complete OPTIDOSE™
Med 1,5 ml OPTIDOSE™-skumpumpe til brug i hygiejnekritiske
miljøer
VARENUMMER

STØRRELSE

2719EX
2720EX

400 ml pumpeflaske
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
4

12
6

7

6

5
2

1

8

3

Dispensere og standere til hånddesinfektion
VARENUMMER

1

DISPENSERNAVN
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

SAN1LDSSC

Sanitise
15
2720, 2720EX,
ISG1LSC

2

IFS1LDSSC

InstantFOAM
15

®

3

IFSTF2SC

InstantFOAM®
TouchFREE Ultra
8

2720, 2720EX,
IFS1LTFSC
ISG1LSC

4

CTDSPSTAND

Bordstander
1
SAN1LDSSC,
IFS1LDSSC,
IFSTF2SC

5

INFOFLDISP

Gulvstander
1

6

DISPSTDCH

Gulvstander,
krom
1

IFSTF2SC

7

44178

Drypbakke,
sort
1

8

44177

Drypbakke,
hvid
1

DISPSTDCH
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27

GENOPRETTE

Normal hud

Stokolan® Light PURE

•

•

•

Stokolan® Light Gel

•

•

•

•

Stokolan® Hand & Body

•

•

•

•

Stokolan® Classic

•

•

•

•

Stokolan® Sensitive PURE

•

•

•

•

Stokolan® Intense

•

•

•

•

Tør & irriteret hud

Meget tør & irriteret hud
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Til hele kroppen

Egnet til hænder, ansigt
og krop

Produktnavn

Plejer huden

Trin/kategori

Fugter huden

Creme til genopretning af huden efter
arbejde er med til at holde huden blød og
smidig og sikre, at den ikke tørrer ud. Det
er et vigtigt element i hudplejen at bruge
genoprettende cremer.

Reparerer og
regenererer huden

FUNKTION
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Piktogrammer til produktanvendelse

SILICONE
CO

Egnet til
ansigt

Genoprettende
creme

Egnet til
arbejdshandsker

Silikonefri

Parfumefri

ECARF Seal of Quality
The European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsstemplet til
allergivenlige produkter. Egnet til allergikere og eksemudsat hud.

Skin Hypoallergenic
Formuleringen er blevet vurderet af en uafhængig toksikolog, og det er påvist at produktformuleringen
minimerer sandsynligheden for en allergisk reaktion, og opfylder kravene for at blive klassificeret som ‘Skin
Hypoallergenic’ (Delphic Solutions Ltd., UK).

ANVENDELSE

ECARF-certificeret

•

Egnet til latex- og
nitrilhandsker

•

Absorberes hurtigt

•

Uden silikone

•

Uden farve

•

Egnet til
fødevareindustri

Uden parfume

•

Meget tør og irriteret
hud

•

Tør, irriteret og følsom
hud

•

Tør og irriteret hud

•

Normal hud

Egnet til personer med
allergi og tendens til
eksem

PRODUKTEGENSKABER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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Stokolan® Light PURE

Stokolan® Light Gel

Hudplejende creme

Hudplejende gel

Kan bruges til: Industri-, fødevarehåndterings- og sundhedssektoren, på
kontorer og offentlige toiletter
Normal hud

Kan bruges til: Industri- og sundhedssektoren, på kontorer og offentlige toiletter
Normal hud

SILICONE
CO

SILICONE
CO

•

Mild formel uden parfume og uden farvestoffer
reducerer risikoen for hudirritation

•

Mildt duftende gelformel, der absorberes nemt og har en
kølende effekt på huden

•

Vurderet i forhold til HACCP til at være velegnet til
fødevareindustrien

•

Indeholder glycerin til blødgøring af huden

•

Kreatin fremmer hudens egen produktion af
barrierelipider og støtter cellefornyelse

•

Indeholder glycerin, allantoin og sheabutter for at
blødgøre og pleje huden

•

Velegnet under latex- og nitrilhandsker

VARENUMMER

STØRRELSE

RES100ML
RES1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

VARENUMMER

STØRRELSE

SGE100ML
SGE1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

Stokolan® Hand & Body

Stokolan® Classic

Konditionerende lotion for hænder og krop

Koncentreret blødgørende og plejende creme

Kan bruges til: industri- og sundhedssektoren, på kontorer og offentlige toiletter
Normal hud

Kan bruges til: Industri- og sundhedssektoren, især hvor medarbejdere er udsat for tør eller meget tør hud
Tør | Irriteret hud

SILICONE
CO

•
•
•
•

SILICONE
CO

Uovertruffen plejeeffekt med hurtigt gennemtrængende
egenskaber til brug på hænder og kroppen
Specialiseret formel, der tilfører huden fugt og fremmer
hudens naturlige regenerering
Indeholder en enestående blanding af ingredienser,
der forbedrer hudens elasticitet og forlænger den
blødgørende effekt
Let behagelig duft

VARENUMMER

STØRRELSE

SBL100ML
SBL1L

100 ml tube
1 liter patron
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ANTAL PR. KARTON
12
6

•

En koncentreret blødgørende og plejende creme, der
hjælper med at genoprette fugten i tør og belastet hud

•

Højt glycerinindhold for at forbedre elasticitet og lindre
huden

•

Indeholder lanolin, der støtter hudens barriere og gør
huden blød

•

Let behagelig duft

VARENUMMER

STØRRELSE

SCL100ML
SCL1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6
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Stokolan® Sensitive PURE

Stokolan® Intense

Hudplejecreme til sensitiv hud

Intens fugtgivende creme

Kan bruges til: Industri-, fødevarehåndterings- og sundhedssektoren,
især hvor medarbejdere er udsat for tør eller irriteret hud

Kan bruges til: Industri- og sundhedssektoren, især hvor medarbejdere
er udsat for meget tør eller irriteret hud

Tør | Irriteret hud

Meget tør | Irriteret hud

SILICONE
CO

SILICONE
CO

•

En blødgørende og plejende creme uden parfume og
farvestoffer

•

•

Formuleret til at give fremragende fugtgivende
egenskaber, forbedre elasticitet og lindre huden

•

•

Vurderet i forhold til HAACP til at være velegnet til
fødevareindustrien
•

VARENUMMER

STØRRELSE

SSP100ML
SSP1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

Særligt formuleret til at pleje og regenerere meget tør og
irriteret hud i dybden
Indeholder et multistruktureret kompleks af
aktive ingredienser – bivoks, vindruekerneolie,
ceramidkompleks, allantoin og carbamid (urea) – for at
fugte, pleje og genoprette hudens barrierefunktion
Den stærkt koncentrerede formel reducerer vandtab for
at hjælpe med at forbedre hudens elasticitet

VARENUMMER

STØRRELSE

SIN100ML
SIN1L

100 ml tube
1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
12
6

Dispenser til genoprettende creme
VARENUMMER

RES1LDSSC

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Restore 1L
Hvid
15
RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L, SSP1L, SIN1L
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RENSESTYRKE

Generel skidt & snavs

Olie

Fedt

Tjære

Kulstof

SWARFEGA

Swarfega® Orange

2
4
4
4

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Swarfega® Heavy

5

•

•

•

•

•

Swarfega® Black Box

5

•

•

•

•

•

Janitol® Fective

•
•

•
•

•
•

Swarfega® Powerwash Formula

•

•

®

Swarfega er en serie af højeffektive produkter
til de produktive hænder, vognparken, gulve og
øvrige omgivelser i industrien. Det er produkter
til håndvask og håndrens, affedtning og
rengøring - alle produkter med høj ydeevne.
Trin/kategori

Produktnavn

Swarfega® Creamsoap
Swarfega® Original Classic
Swarfega® Lemon

Vaske/
Rense

Janitol® PLUS
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Piktogrammer til produktanvendelse

SILICONE
CO

Medium Heavy,
Heavy og Super
Heavy håndrens

Washroom sæber

Silikonefri

Håndrenseservietter

Rensestyrker for sæbe og håndrens

3

4

5

PRODUKTEGENSKABER

Egnet til industri &
autobranchen

Naturlige skrubbemidler

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Røg & støv

•

Karboniserde aflejringer

Affaldsrester fra
fødevarer

•

Voks & gummi

Animalske vegetabilske
rester

Lak & forsegling

Klæbestoffer

Maling &
værkstedssnavs

Blæk & farvestoffer

FORURENENDE STOFFER & TYPER AF TILSMUDSNING

•

Uden silikone

2

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
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Swarfega® Creamsoap

Swarfega® Original Classic

Cremesæbe

Kraftig håndrens
Kan bruges til: Industri-, og autosektoren
Fjerner: Olie | Fedt | Snavs

Kan bruges til: Industri-, byggeri- og autosektoren
Fjerner: Let olie | Fedt | Svær snavs

2

4

•

Kraftig cremesæbe med let blomsterduft

•

Effektiv overfor let olie, fedt og svær snavs

•

Mild mod huden, hvilket gør den egnet til regelmæssig,
daglig brug

•

Let parfumeret

•

Indeholder glycerin og efterlader huden blød og smidig

VARENUMMER
SWC2LTSC
LGT2LDPSC

STØRRELSE
2 liter patron
2 liter dispenser

ANTAL PR. KARTON
6
8

•

Kraftig håndrens uden skrubbemiddel

•

Fjerner indgroet olie, fedt og generel snavs

•

Tilsat blødgørende middel, der efterlader huden glat og
blød efter brug

•

Let at anvende og skylles hurtigt af

VARENUMMER

STØRRELSE

SWA1L
SWA45L

1 liter dåse
4,5 liter dåse

Swarfega® Lemon

Swarfega® Orange

Håndrens

Håndrens

Kan bruges til: Industri-, og autosektoren
Fjerner: Olie | Fedt | Snavs

Kan bruges til: Industri-, og autosektoren
Fjerner: Indgroet olie | Fedt | Snavs

4
Håndrens i pumpeflaske med duft af lemon og fri for
opløsningsmiddel

•

Indeholder en unik kombination af overfladeaktive
stoffer og majsgranulat

•

Indeholder et fugtighedsbevarende middel, der plejer
huden

•

Fjerner olie, fedt og generel snavs hurtigt og effektivt

STØRRELSE

SWL4LMP

4 liter pumpeflaske
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6
4

4

•

VARENUMMER

ANTAL PR. KARTON

ANTAL PR. KARTON
4

•
•
•

Håndrens, der er fri for opløsningsmidler
Indeholder majsgranulat, der sikrer en dybderensende
rengøring samt et fugtighedsbevarende middel, der
plejer huden
Produktet fjerner indgroet olie, fedt og generel snavs

VARENUMMER

STØRRELSE

SOR400MPSC
SOR2LT
SORC4LTR

450 ml pumpeflaske
2 liter patron
4 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6
6
4
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Swarfega® Heavy

Swarfega® Black Box

Ekstra kraftig håndrens

Servietter til kraftig håndrens

Kan bruges til: Industri-, og autosektoren
Fjerner: Indgroet olie | Fedt | Snavs

Kan bruges til: Mobil brug uden vand til industrimiljøer herunder
trykkerier og malerværksteder
Fjerner: Indgroet olie | Fedt | Snavs

5

5
•

Ekstra kraftig håndrens-gel, der indeholder det naturlige
skrubbemiddel Perlite

•

Indeholder et fugtighedsbevarende middel, som gør
huden blød

•

Produktet fjerner hurtigt dybt indgroet olie, fedt og
snavs

•

Efterlader huden glat og blød efter brug

VARENUMMER

STØRRELSE

SHD1L
SHD45L
SHD125KG

1 liter dåse
4 liter dåse
15 liter spand

•

Kraftige servietter til hurtig og sikker afrensning af
bl.a. syntetisk-, 2-komponent- og cellulose maling,
grundmaling, lakker, og adhæsiver og pakningsmateriale

•

Praktisk og let at håndtere - anvendes uden vand

•

Indeholder glycerin, som efterlader huden blød og
smidig

ANTAL PR. KARTON
6
4
1

VARENUMMER

STØRRELSE

1672
1675

50 servietter
150 servietter

ANTAL PR. KARTON
12
4

Janitol® PLUS
Kraftig affedtningsmiddel
Kan bruges til: Maskiner og betongulve i industrimiljøer
Fjerner: Olie | Fedt | Snavs

•

Kraftig, ikke-ætsende affedtningsmiddel til overflader

•

Til rengøring af maskiner og vask af stærkt snavsede
betongulve mv.

•

Skummende formulering

•

Effektiv på enhver overflade, uden at mattere lakken

VARENUMMER

STØRRELSE

5605
5625

5 liter dunk
25 liter dunk

ANTAL PR. KARTON
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4
1
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Janitol® Fective

Janitol® Powerwash Formula

Alkalisk affedtningsmiddel

TFF, rengøring af køretøjer
Kan bruges til: Rengøring af køretøjer
Fjerner: Generel vejsnavs

Kan bruges til: Maskiner i industrimiljøer
Fjerner: Olie | Fedt | Kraftig snavs

•

Vandbaseret, alkalisk affedtningsmiddel til maskiner,
f.eks. rensebænk og delevaskemaskine

•

Multianvendelig TFF (Trafik Film Fjerner) med voks
effekt finish

•

Lavt skummende formulering (ved over ca. 60°)

•

•

Effektiv overfor fedt, olier og kraftig snavs

Fjerner alle typer af generel vejsnavs såsom salte, der
kan påvirke køretøjernes overflade

•

Velegnet til lastvognsvask og som forvask på
lastvognsførerhuse

•

Skummende formulering

VARENUMMER

STØRRELSE

5825

25 liter dunk

ANTAL PR. KARTON
1

VARENUMMER

STØRRELSE

7225

25 liter dunk

ANTAL PR. KARTON
1

Swarfega® Tilbehør

VARENUMMER
STØRRELSE
4022

36

ACC044

ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

4022
PET pumpe til 4,5 liter
håndrens
1
SWA45L, SHD45L

ACC044
25 liter tappehane
6
5625, 5825, 7225
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ØVRIGE PRODUKTER

Sceptre

Cutan Gel Hand Sanitiser

Mild cremesæbe

80% alkoholbaseret hånddesinfektionsgel

Kan bruges til: Kontorer, skoler og lettere snavset industri

Kan bruges til: Alle miljøer, hvor høj hygiejnestandard er påkrævet

•

Mild og hudvenlig cremesæbe

•

Effektiv alkohol gel til desinfektion af hænderne

•

Let parfumeret

•

•

Kan anvendes over hele kroppen

Testet og opfylder kravene i de Europæiske standarder
EN1500, EN1276, EN13727, EN13624, EN1650, EN14476,
EN14348 og EN12791

•

Dræber effektivt bakterier, gærsvampe, mykobakterier
og virus

•

Indeholder glycerin og panthenol som hudplejemiddel

VARENUMMER

STØRRELSE

SCE60Q

5 liter dunk

ANTAL PR. KARTON
4

VARENUMMER

STØRRELSE

CAG1LSC

1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6

Cutan Extra Mild Cremesæbe
Mild cremesæbe
Kan bruges til: Sundhedssektoren eller levnedsmiddelvirksomheder

•

Ekstra mild og blød cremesæbe til hyppig håndvask

•

Sæben kan også anvendes som hår- og bodyshampoo

•

Indeholder hudplejende ingredienser, som efterlader
huden blød og smidig

•

Farve- og parfumefri

VARENUMMER

STØRRELSE

2459

1 liter patron

ANTAL PR. KARTON
6

Tilbehør

VARENUMMER

4309

STØRRELSE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Cutan dispenser med albuebetjening
1
CAG1LSC, 2459
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HYGIKIT

Hygikit er et enkelt og sikkert arbejdsredskab, som kan løfte dit personale til
ekspertniveau indenfor rengøring af hænder og overflader.
Hygikit viser, på en praktisk og let forståelig måde, hvor rengøring af hænder eller
overflader kan være mangelfuld. Sættet indeholder pulver og creme med kunstige
bakterier, som fordeles på hænder eller overflade. Derefter rengøres hænder eller
overflade, som det normalt gøres, og til sidst bruges UV-lampen til at vise, hvor
der stadig er "bakterier".

3 fordele ved Hygikit:
✓
✓
✓

1. Praktisk, mobilt og fleksibelt
2. Nemt at bruge og let at forstå
3. Giver resultater med det samme

Hygikit
Hele sættet indeholder:
•

50 gr. Hygikit pulver

•

200 ml. Hygikit creme

•

1 hygikit UV-lampe

•

1 Børste

Der kan tilkøbes ekstra pulver (4119POU) og creme (4119CREME)
VARENUMMER

STØRRELSE

4119
4119POU
4119CREME

Hele HygiKit
50 g dåse
200 ml pumpeflaske
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ANTAL PR. KARTON
1
6
6

Manuelle dispensere
VORES DISPENSERE ER DESIGNET TIL EKSKLUSIV BRUG MED
SC JOHNSON PROFESSIONAL HUDPLEJEPRODUKTER

FORSEGLET
SYSTEM
resultatet er et
"frisk" produkt
hver gang

KAN LÅSES
stopper
uautoriseret
adgang

SAMMENFOLDELIGE
PATRONER
minimerer
produktrester og spild

LET OG ENKELT
tomme patroner kan
udskiftes på få
sekunder

BATTERIFRI
vores dispensere
bruger ikke batterier,
for at reducere risikoen
for forureningen af
deponeringsanlæg

FARVEKODET
for nem produkt
identifikation

OPTIMAL DOSERING
doserer korrekt
mængde for at undgå
overforbrug

STORE KNAPPER
nem at bruge

Alle vores dispenseres trykknapper
er beskyttet af BioCote®, som er et
sølvbaseret antimikrobielt middel,
som hæmmer bakterievækst og
skimmelsvamp.

DRYPPER IKKE TILSTOPPER IKKE
efterlader intet på gulv
eller overflade

GUARANTEED FOR LIFE
Alle dispensere, der er fremstillet af os, er
garanteret for livet. TouchFREE dispensere
har en garanti på 5 år, forudsat korrekt
installation og anvendelse.
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Manuelle dispensere

VARENUMMER
DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

4160

4163

Dispenser 1 liter
'Wash Your Hands'
Grøn
15

Dispenser 1 liter White
(sort logo)
Hvid
15
Alle 1 liters patroner

VARENUMMER

4167

4177

DISPENSERNAVN

Dispenser 1 liter White
Silverline

FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

Hvid
15
Alle 1 liters patroner

Dispenser 1 liter
'Toilet Seat Cleaner'
Hvid
15
2720

VARENUMMER

WHB2LDP

BLK2LDP

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON

Dispenser 2 liter FOAM
Hvid
8
CLR2LT, AZU2LT, EFM2LT,
EPU2LT

Dispenser 2 liter FOAM
Sort
8
CLR2LT, AZU2LT, EFM2LT,
EPU2LT

KAN BRUGES TIL

WHB2LDPSC

BLK2LDPSC

HYFK01SS

Manuelle dispensere*
VARENUMMER

WHB2LDPSC

BLK2LDPSC

HYFK01SS

DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON

Dispenser 2 liter
Hvid
8

Dispenser 2 liter
Sort
8

Dispenser 1 liter
Stål
10

KAN BRUGES TIL

HBG2LT, CMW2LT, LTW2LT, PUW2LT, HAB2LT,
SWC2LTSC

Alle 1 liters patroner

*Lang leveringstid (made to order) og min. ordre på 2 kartoner
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Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger

Quick-View™ Dispenser
DESIGNET TIL BRUGERE OG
VEDLIGEHOLDELSES PROFESSIONELLE
Vores Quick-View™ dispensere giver den ultimative synlighed på produktniveau. For professionelle rengøringsog vedligeholdelsespersoner muliggør dette innovative
gennemsigtige design øjeblikkeligt det nøjagtige fyldningsniveau fra enhver vinkel og afstand, hvilket hjælper
med at fastslå, om patronen skal udskiftes - helt uden at
skulle åbne dispenseren. Dette er både tidsbesparende og
reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

•
•
•
•
•
•

Tydelig synlig sæbemængde
Kan ses fra alle sider
Hurtig og nem udskiftning
Let at betjene
Minimal vedligeholdelse
Livstidsgaranti

FULD

TOM

VARENUMMER
DISPENSERNAVN
FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

TPW1LDS

TPB1LDS

Dispenser 1 liter
Dispenser 1 liter
Quick-View™ Transparent
Quick-View™ Transparent
Hvid
Sort
15
15
Alle 1 liters patroner

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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Skab dit eget unikke dispenser-design

Skræddersyede dispensere
Vores banebrydende trykteknologi kan kombineres med en bred
vifte af mulige komponentfarver, så du kan designe en dispenser,
der er unik for dig.
Vores designteam kan samarbejde med dig om at skabe en dispenser, der afspejler din virksomheds
identitet eller specifikation. Vores enestående designudvikling og fremstillingsproces skaber designs,
som holder i hele dispenserens brugstid uden at falme.

Alt fra corporate branding til logoer,
brugsanvisninger eller iøjnefaldende
kvalitetsbilleder.
DU
BESTEMMER

Vores designteam kan konceptudvikle dine ideer og skabe
fantastiske og unikke dispenserløsninger, der er skræddersyet
til dine specifikke behov.
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TouchFREE dispensere
Elegante berøringsfrie dispensere
med ekstraordinær lang
batterilevetid
•

•

•

Specielt konstrueret til at dispensere den
korrekte mængde produkt hver gang,
hvilket mindsker overforbrug og spild
Bruges sammen med hygiejnisk forseglede patroner som udelukker krydsforurening og dispenserer frisk produkt
hver gang
Lav vedligeholdelse ved en kombination
af robuste dispenseroverflader der er
nemme at rengøre, og hurtig udskiftning
af patron

YEARS
LIFE

Se mere s. 27

Innovativ lavenergi infrarød
sensorteknologi leverer op til
5 års batteritid
Se mere s. 27

Se mere s. 27

TouchFREE DISPENSERE
VARENUMMER

TF2WHI

TF2CHR

IFSTF2SC

DISPENSERNAVN

TouchFREE Ultra White
Silverline

TouchFREE Ultra Black
Silverline

Hvid
8
CLR12LTF, AZU12LTF,
OXY12LTFSC

Sort
8
CLR12LTF, AZU12LTF,
OXY12LTFSC

InstantFOAM® TouchFREE
Ultra
Hvid
8

FARVE
ANTAL PR. KARTON
KAN BRUGES TIL

IFS1LTFSC

Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.scjp.com for flere oplysninger
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Dispenseroversigt
ANTAL PR.
KARTON

PRODUKT

VARENR.

Dispenser 1 liter Protect

PRO1LDSSC

15

UPW1L, SGP1L, TVC1L, SAQ1L

Dispenser 1 liter Sun Protect

SUN1LDSSC

15

SUN1L, SPC1L

Dispenser 1 liter Cleanse Washroom

WRM1LDSSC

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L,
ORG1L

Dispenser 2 liter Cleanse Washroom

WRM2LDPSC

8

CLR2LT, AZU2LT

Dispenser 1 liter Cleanse Shower

SHW1LDSSC

15

CMW1L, HAB1L

Dispenser 2 liter Cleanse Shower

SHW2LDPSC

8

CMW2LT, HAB2LT

Dispenser 1 liter Cleanse Light

LGT1LDSSC

15

EFM1L, EPU1L, LTW1L, PUW1L

Dispenser 2 liter Cleanse Light

LGT2LDPSC

8

LTW2LT, PUW2LT

Dispenser 2 liter Cleanse Light Foam

LGT2FMSSC

8

EFM2LT, EPU2LT

Dispenser 4 liter Cleanse Light

LGT4LDRSC

6

LTW4LTR, PUW4LTR

Dispenser 3.25 liter GFX White

GF3LDWHSC

6

Dispenser 3,25 liter GFX Black

GF3LDBLSC

6

Dispenser 1 liter Cleanse Heavy

HVY2LDPSC

8

LIM2LT, SOL2LT, SCP2LT, SCU2LT,
CIT2LT, KCL2LT

Dispenser 2 liter Cleanse Heavy

HVY4LDRSC

6

LIM4LTR, SOL4LTR,
SCP4LTR, CIT4LTR, KCL4LTR

Dispenser 2 liter Cleanse ULTRA

ULT2LDPSC

8

KSP2LT

Dispenser 1 liter Cleanse Antimicrobiel

ANT1LDSSC

15

OXY1LSC, OXYEX1LSC

Dispenser 1 liter Sanitise

SAN1LDSSC

15

Dispenser 1 liter InstantFOAM

IFS1LDSSC

15

Dispenser 1 liter
InstantFOAM (TouchFREE)

IFST2SC

8

Dispenser 1 liter Restore

RES1LDSSC

15

Dispenser 1 liter Green 'Wash Your
Hands'

4160

15

Dispenser 1 liter White (sort logo)

4163

15

Dispenser 1 liter White Silverline (sølv
logo)

4167

15

Dispenser 1 liter, stål

HYK01SS

10

Dispenser 1 liter Transparent White

TPW1LDSC

15

Dispenser 1 liter Transparent Black

TPB1LDSC

15

Dispenser 1 liter 'Toilet Seat Cleaner'

4177

15

Dispenser 2 liter White FOAM

WHB2LDP

8

Dispenser 2 liter Black FOAM

BLK2LDP

8

TouchFREE Ultra White Silverline

TF2WHI

8

CLR12LTF, AZU12LTF, OXY12LTFSC

TouchFREE Ultra Black Silverline

TF2CHR

8

CLR12LTF, AZU12LTF

Dispenser 2 liter White

WHB2LDPSC

8

Dispenser 2 liter Black

BLK2LDPSC

8

CMW2LT, LTW2LT, PUW2LT,
HAB2LT, SWC2LTSC
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KAN BRUGES TIL

GPF3LEURO

2720, 2720EX, ISG1LSC

IFS1LTFSC
RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L, SSP1L,
SIN1L

Alle 1 liters patroner

2720
CLR2LT, AZU2LT, EFM2LT, EPU2LT
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Piktogrammer til produktanvendelse
Vand- og oliebaserede
stoffer

Desinficere /
Antimikrobiel

Vandbaserede
stoffer

Oliebaserede
stoffer

UV-beskyttelse

Washroom sæber

Medium Heavy, Heavy og
Super Heavy håndrens

Specialhåndrens

Bruges til krop og hår

Håndrenseservietter til
specialhåndrens

Håndrenseservietter

Parfumefri

Silikonefri

SILICONE
CO

Ikke egnet til brug
med handsker

Egnet til brug
med handsker

UVA-beskyttelse

UVB-beskyttelse

Egnet til ansigtet

Ikke egnet til
ansigtet

C

UVC-beskyttelse

Rengøringseffekt for håndrens:

2

3

4

5

Certificeringer og akkrediteringer
Ecolabel-certificeret
Til produkter, der følger et sæt strenge tekniske kriterier ved hjælp af livscyklusvurderingsmetoden (LCA), som dækker de
væsentligste miljøpåvirkninger genereret i alle faser af et produkts livscyklus, herunder produktion, brug og bortskaffelse.

ECARF Seal of Quality
The European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsstemplet til allergivenlige produkter.

HACCP International Certified
Certificeret af HACCP International erklæres som værende fødevaresikre og velegnet til brug i fødevarefaciliteter, der arbejder efter et
HACCP-baseret fødevaresikkerhedsprogram. HACCP International er en førende uafhængig fødevarevidenskabsorganisation med et
globalt certificeringsprogram til supplerende ikke-fødevare produkter og services i fødevareindustrien.

Skin Hypoallergenic

Formuleringen er blevet vurderet af en uafhængig toksikolog, og det er påvist at produktformuleringen minimerer sandsynligheden
for en allergisk reaktion, og opfylder kravene for at blive klassificeret som ‘Skin Hypoallergenic’ (Delphic Solutions Ltd., UK).
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Support
Implementering af god håndhygiejnepraksis, som følges og forstås af alle,
er en daglig udfordring for enhver organisation.
Vedvarende uddannelse og kendskab fremmer "de gode vaner"
For at hjælpe med at forbedre og vedligeholde hudplejestandarder stiller vi en række guides,
skilte mv. til rådighed for at støtte kontinuerlig uddannelse og kendskab. Se under "Downloads"
på vores website.

Gode råd undervejs i processen
Vores team tilbyder besøg og vejledning før, under og efter installation
for at sikre, at den korrekte løsning af produkter og dispensersystemer
er valgt og bliver installeret efter jeres behov.

Se endvidere vore videoer med de mest gængse installationssituationer
- scan QR koden her eller besøg kanalen direkte her.

On going hjælp
Vores support team er altid i stand til at hjælpe med gode råd og vejledning omkring dispensere
og produkter, og de kan introducere dig til nye produkter, så løsningen optimeres on going.
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Se mere i vores brochurer:

Refreshing

Egnet til følgende
segmenter:

Egnet til følgende
segmenter:

THE FOAM SOAP EXPERIENCE

LEVNEDSMIDDEL

HÅNDSÆBE & HÅNDRENS
TRA

KRAFTIG

HANDEL, KONTOR
& INSTITUTIONER

Egnet til følgende
segmenter:

Egnet til følgende
segmenter:

LEVNEDSMIDDEL

SUNDHED

LEVNEDSMIDDEL

KOMFORT

HANDEL, KONTOR
& INSTITUTIONER

LEVNEDSMIDDEL

SUNDHED

5041 0935
Tryksag

SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ
Tel: +45 64 72 24 00
danmark.pro@scj.com
www.scjp.com
Følg os på:

SC Johnson Professional A/S

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.

DKLIT401/0621

SUNDHED
DK

INDUSTRI

TRA

