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Automatisk Handskum Dispenser
för Alkoholfri Biopolymer Plus

Att erbjuda en användarvänlig antibakteriell desinfektion, 
som är dokumenterat kliniskt bevisad effektiv, för kunder 
och personal är nödvändig för en säker och hälsosam 
butiks- och arbetsmiljö. 

Den praktiska och beröringsfria handskum dispensern är lätt att  
placera var som helst i butik, på kontor eller i hemmet. På bord, 
diskar eller hyllor, samt levereras dessutom med ett väggfäste.  
Anpassad för Hygiene of Swedens unika alkoholfria Biopolymer 
Plus formula, som har en långvarig och kliniskt bevisad 99,999% 
effektivitet mot bakterier och virus, som t.ex. Coronavirus, E.coli 
och Norovirus (vinterkräksjukan). Miljövänlig och dermatologiskt 
testad formula, som inte torkar ut huden och förstör imunför-
svaret så som alkoholbaserad desinfektion gör. 
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SPECIFIKATIONER

Dosering:  2 inställningar - 0,7 ml och 1,4 ml 

Behållare volym:  280 ml (400 doser på 0,7 ml)

Påfyllningsprodukt: PHSFR01 - Handskum Desinfektion 1L

Batteri:  3 x AA batterier  (ej inkluderade)

Mått:  8,0 (b) x 19,0 (h) x 9,0 (d) cm

Vikt (tom):  257 g

PRODUKTINFO

Artikelnr:  PHSFD01

EAN:  7350096408178

FÖRPACKNINGSINFO

Förpackning, mått:  10,0 x 21,5 x 8,5 cm

Förpackning, vikt:  346 g

Kartong, innehåll:  25 st förpackningar

Kartong, mått:  53,5 x 44,5 x 25,0 cm

Kartong, vikt:  9,2 kg

 BATTERI- 
DRIVEN



Alkoholfri Biopolymer Plus - 1 liter
för Automatisk Handskum Dispensers

Överlägsen effekt. Den unika formulan i Hygiene of Swedens 
alkoholfria handskum är bevisat mer effektiv än vanlig tvål och 
vatten, och betydligt effektivare än alkoholbaserad desinfektion.

Kliniskt testad. Eliminerar 99,999% av bakterierna och bevisat  
mycket effektiv mot virus, t.ex. Coronavirus, Norovirus och E.coli.

Långvarig effekt. Skyddet förblir aktivt länge, både omedelbar 
desinfektion och förebyggande (avdunstar inte som handsprit).

Anpassad för huden. Dermatologiskt testad. PH reglerad med 
Vitamin B5 och Aloe Vera för återfuktande effekt. Torkar inte ut 
huden, och förstör inte hudens imunförsvaret som alkohol gör.

Användarvänlig. Händer behöver ej förtvättas. Snabb torkande 
och ej klibbig, neutral doft. Antistatisk, anpassad för pekskärmar.

Miljövänlig. Svensk innovativ och grön biovetenskap med natu-
ren i åtanke. Lämna ett minimalt fotavtryck med händerna.

SPECIFIKATIONER

Innehållsförteckning:  Didecyldimethylammonium chloride      

 0,495 g/l, purified water, biopolymer, 

 aloe vera,  vitamin B5, lactic acid 

Certifieringar: Hygien - EN1276, EN1499, EN1500

 Corona- & Norovirus - EN13727, EN14476

PRODUKTINFO

Artikelnr:  PHSFR01

EAN:  7350096408277

Innehåll / Vikt:  1 liter (≈1400 doser  av 0,7 ml) / 1,1 kg

FÖRPACKNINGSINFO

Kartong, innehåll:  12 st

Kartong, mått:  35,5 x 25,5 x 31,0 cm

Kartong, vikt:  13,2 kg
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