
Deb InstantFOAM® 
Complete

Bruges uden vand
Verdens første 
virusdræbende 

skum til 
hånddesinfektion

Den komplette løsning til 
hånddesinfektion



Den komplette løsning

Den unikke 80% alkoholbaserede væske er fri for parfume 
og farvestoffer og doseres som en blød skum takket være 
den patenterede Deb Foam Technology™. Produktet 
bruges uden vand og udgør således en komplet løsning til 
hånddesinfektion – et sikkert og foretrukket produkt med en 
meget effektiv, bredspektret antimikrobiel virkning.

Deb InstantFOAM® Complete er verdens 
første alkoholbaserede hånddesinfektion i 
skumform, som både er dokumenteret fuldt 
virus- og bakteriedræbende og opfylder alle 
desinfektionsbehov i én unik produktløsning.
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KOMPLETTE 

LØSNING  

Anvend 
i min. 30 

sekunder

Deb InstantFOAM® Complete kan bruges, når og hvor 
der er brug for øjeblikkelig hånddesinfektion. Anvendes 
på synligt rene og tørre hænder i minimum 30 sekunder 
og indgnides til tørhed opnås. Giver en fortræffelig og 
effektiv desinfektion af hænderne.

Produktet er ideelt til brug inden for sundhedssektoren 
og levnedsmiddelindustrien, hvor håndhygiejne er 
altafgørende, når risikoen for krydskontaminering og 
mikrobespredning skal reduceres.

Den egner sig også til cafeterier, kontorer, receptions- 
og lobbyområder, toiletter og andre offentlige rum, 
hvor der ofte overføres vira, bakterier mv., og hvor en 
bedre håndhygiejne vil kunne forebygge spredning.

Ideel i 
mange 

områder

Effektiv i kampen mod spredning af mikroorganismer
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Hypoallergen 
Nøje sammensat for at mindske 
sandsynligheden for, at der opstår 
utilsigtede allergiske reaktioner 
ved brug.

Ikke irritationsfremkaldende
Valideret af en dermatolog, der 
har konstateret, at produktet er 
hudvenligt og ikke irritations-
fremkaldende.

Det er uafhængigt testet og 
dokumenteret, at produktet 
ikke afgiver smag til fødevarer 
og derfor er sikkert at bruge i 
fødevareindustrien.

Kan bruges under handsker
Uafhængige forsøg har bevist, at 
produktet kan påføres hænderne 
inden brug af latex-, vinyl- eller 
nitrilhandsker uden at påvirke 
handskematerialets egenskaber.

Deb InstantFOAM® Complete er 
nøje sammensat med henblik på 
sikkerheden - for bruger og miljø.

SIKKER

Produktets meget effektive, ikke-
specifikke, bredspektrede anti-
mikrobielle virkning sikrer, at 
der ikke er nogen risiko for 
antimikrobiel resistens.

Skaber ingen antimikrobiel 
resistens

Deb InstantFOAM® Complete er gennemtestet og 
har en dokumenteret bredspektret antimikrobiel 
virkning.

Produktet er nøje sammensat for at opnå en meget effektiv antimikrobiel 
virkning. Den er opnået gennem optimering af alkoholindholdet med vand, 
skumforstærkende og hudplejende ingredienser og uden behov for yder-
ligere antimikrobielle ingredienser.

EFFEKTIV

Bakterie-, svampe- og gærdræbende
Dokumenteret bakteriedræbende virkning iht. EN 1500, EN 12791, EN 1276 
og EN 13727, svampe- og gærdræbende iht. EN 1650 og EN 13624 samt 
dræber myko- og tuberkulosebakterier iht. EN 14348.

"Dræber 
99,999 % 
af mange 

almindelige 
mikrober på 

30 sekunder"1

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Mycobacterium avium & terrae

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Campylobacter jejuni 

Listeria monocytogenes
Salmonella

Virusdræbende

Norovirus
Human Rhinovirus
Human Rotavirus
Poliovirus
Influenza A Viruses (eg. H1N1, 
H5N1, H3N2)

Hepatitis A Virus
Herpes Simplex Virus Type 1
Adenovirus
HIV Type 1
Filoviridae viruses (e.g. Ebola 
virus)

Dokumenteret komplet virusdræbende virkning iht. EN 14476 og således 
effektiv mod alle kappe- og ikke-kappebærende vira, f.eks.:

Skumformatet, som i Deb InstantFOAM® Complete, foretrækkes af 
brugere ved sammenligning med andre alkoholbaserede væsker 
eller geler.

Skum løber ikke ned ad hænderne, drypper eller stænker ikke ligesom 
væske og giver således brugeren fuld kontrol over produktet. Dette sikrer, 
at den komplette dosis påføres effektivt hver gang. Modsat gel indeholder 
skum ingen geleringsmidler, som får hænderne til at føles klæbrige, især 
ved gentagen brug.

Deb InstantFOAM® Complete indeholder fugtgivende ingredienser, som 
efterlader huden blød og frisk. Klinisk dokumenteret forebyggende 
effekt overfor tør hud, også ved hyppig brug.

FORETRUKKEN

"Uafhængig forskning har vist, at 84% af brugerne 
foretrækker skum frem for gel, da skum ikke klæber 
og er hurtigttørrende."2

1 Forsøgsrapport BSL150826-201: Evaluering af antimikrobielle egenskaber ved udsættelse for 58 arter af mikroorganismer vha. en in vitro time-kill-metode iht. ASTM E2783-11.
2  Uafhængig forskning foretaget på bestilling fra Deb.
Nærmere detaljer om de nævnte forsøg og undersøgelser kan findes i brochuren "Deb InstantFOAM Complete Product Tests", som kan bestilles.

Ikke-afsmittende på fødevarer
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Produkter & dispensere
Deb InstantFOAM® Complete fås i en række dispenserformater og emballagestørrelser til forskellige 
brugssituationer og miljøer, som fremmer brugen, da produktet er let tilgængeligt og brugervenligt:

Pumpeflasker & taskestørrelser
Egnet til brug på hele arbejdspladsen, 
hvor som helst der er brug for det, og 
til mobile medarbejdere.

Berøringsfri dispensere, patroner & stativer
Aflåselig, pålidelig, berøringsfri dispenser med 
langtidsholdbart batteri og hygiejnisk forseglet 1 liters 
patron. Egnet til vægmontering eller til brug på mobilt 
stativ. Fritstående stativer designet til berøringsfri 
dispenser. Bemærk: Dispenser sælges separat.

Manuelle dispensere & patroner
Aflåselige, pålidelige, vedligeholdelsesvenlige, 
vægmonterede, manuelle dispensere og 
hygiejnisk forseglet 1 liters patron.

VARENUMMER ANTAL 
PR. KRT. STØRRELSE

     2720 6 1 Liter Patron

     2720EX 6 1 Liter Patron Optidose

     IFS1LDSSC 15 Dispenser 1L Deb InstantFOAM®

      SAN1LDSSC 15 Dispenser 1L Deb Stoko Sanitise
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VARENUMMER ANTAL 
PR. KRT. STØRRELSE

     IFS1LTFSC 3 1 Liter Patron til TouchFREE

     IFSTF2SC 8 Dispenser 1 Liter Deb InstantFOAM® 
TouchFREE

     TF2STDSLV 1 Deb Stander, Stål

     DISPSTDCH 1 Deb Stander, Krom

     44177 1 Drypbakke til TF2 dispenser - hvid
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Få mere at vide om InstantFOAM® Complete
Se produktinformationsblad, teknisk guide eller 
sikkerhedsdatablad for Deb InstantFOAM® Complete.

Findes på www.debgroup.com/dk

Deb Swarfega A/S

Agerhatten 27B, 5220 Odense SØ

T: 64 72 24 00  

danmark@debgroup.com

www.debgroup.com

Deb InstantFOAM® Complete er et registreret varemærker, der til-
hører Deb Group Ltd.

Biocider skal bruges med omhu. Læs altid produktvejledningen før brug. 
Se sikkerhedsoplysninger på produktets etiket eller sikkerhedsdatablad.

Deb InstantFOAM® Complete er en del af Deb Stokos 
4-trins-hudplejesystem til beskyttelse, vaske/rense, desinfektion 
og genoprettelse af huden, så den holdes ren og sund.

BESKYTTE VASKE/RENSE DESINFICERE GENOPRETTE

VARENUMMER ANTAL 
PR. KRT. STØRRELSE

     2717 12 47ml Flaske m/pumpe

I    2718 6 250ml Flaske m/pumpe

     2719 12 400ml Flaske m/pumpe

     2719EX 12
400ml Flaske m/pumpe

Optidose
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BESKYTTE VASKE/RENSE DESINFICERE GENOPRETTE
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COMMERCIAL

FOOD SERVICE
& HOSPITALITY

HEALTHCARE

INDUSTRY

Se det fulde sortiment i vores katalog: 

1Der henvises til produktinformationsark/sikkerhedsdatablade på www.debgroup.com for flere oplysninger   

Verdens bedste professionelle 
hudplejeserie til arbejdspladsen

Make Hands Matter in the Workplace

Egner sig til følgende 
segmenter: 

INDUSTRI LEVNEDSMIDDEL

SUNDHED HANDEL,
KONTOR &

INSTITUTIONER
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