Dispenseren kan
anvendes fra
begge sider
og er ideel til
åbne pladser

Sensoren reagerer
på bevægelse og
temperatur og
doserer straks
den rette mængde
hånddesinfektion

SAFEPOINT+

UNIK DISPENSER TIL
HÅNDDESINFEKTION
SafePoint+ er en hygiejneløsning specielt udviklet til at sikre en god håndhygiejne på offentlige
steder. Den er let at installere, anvende og vedligeholde. Dispenseren anvender 5 l dunke med
hånddesinfektion, hvilket gør, at den ikke skal genopfyldes så ofte og har et langt anvendelsesinterval på op til 2500 doser ved en dosering på 2 ml. Safepoint+ leveres med en standarddosis på
2 ml, og doseringsmængden kan justeres ved montering.
Den indvendige sensor registrerer håndbevægelse og -varme og doserer straks den ønskede
mængde hånddesinfektion. Overskydende væske opsamles i dispenseren fremfor at dryppe på
gulvet. Dunke med hånddesinfektion og overskydende væske opbevares i det aflåste kabinet, og
sikkerheden er således i top. Dispenseren kan anvendes fra begge sider, og på displayet fremgår
tydelig brugsanvisning.
Dispenseren er produceret med komponenter af høj kvalitet og er derfor både solid og hårdfør til
langvarig og intens brug. Tilsluttes via stikkontakt.

← Varenr. 8380
SafePoint+ dispenser
Mål: H 140 x B 35 x D 23 cm
Vægt: ca. 25 kg

← For at opretholde garantien må
Safepoint+ kun anvendes med flydende
Plum Hånddesinfektion 85%.
Varenr. 3813
Hånddesinfektion 85%, flydende 3 x 5 l

• Dispenser med stor kapacitet
specielt til offentlige rum
• Markedets længste driftsinterval (2.500 doser/5 l)
• Udviklet til omfattende og
kontinuerlig brug

Tilhørende
hånddesinfektion

MED
DOKUMENTERET

EFFEKT

BRYD SMITTEKÆDEN MED HÅNDDESINFEKTION
Plum Hånddesinfektion 85% er et flydende ethanolbaseret desinfektionsmiddel (85%) med genindfedtende effekt til almindelig hånddesinfektion. Fjerner effektivt bakterier og vira fra hænderne.
Indeholder 6% IPA. CEI vurderet.
Godkendt i henhold til europæisk standard EN14476 og EN1500.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen
og produktoplysningerne før anvendelse.

← Varenr. 3813
Plum Hånddesinfektion 85%
3x5l
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