
Handsótthreinsir
IntelliCare Hybrid skammtari

Hreinar hendur hindra smit
Snerting er algengasta smitleið sýkla á milli manna og því er handþvottur 
mikilvægasta sýklavörnin. Sótthreinsun handa er einnig mikilvæg vörn gegn 
sýklum og áhrifarík leið til að halda höndunum hreinum.

IntelliCare sótthreinsistandur
IntelliCare skammtaralínan er frábær lausn þegar kemur að tíðum 
handþvotti og handsótthreinsun. Hentar vel við ólíkar aðstæður 
fyrirtækja og stofnana.

Hybrid skammtari
Fullkominn sjálfvirkur skammtari sem skammtar einnig handvirkt.

Stærð
Efni í skammtara inniheldur 1.300 ml og er fljótlegt og einfalt að skipta 
um fyllingu.

Virkni
Froða, gel og fljótandi efni ganga í sama skammtara.

Staðsetning
Skammtara er hægt að hengja á vegg eða hafa á gólfstandi.

Vörunúmer:
•  Svartur: 28-7524179
•  Hvítur: 28-7524180
•  Gólfstandur: 28-1224249
•  Dropaskál, svört: 28-7524181
•  Dropaskál, hvít: 28-7524182

Stílhrein hönnun • Vandaður • Sterkbyggður • Öruggur • Góð rafhlöðuending
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Stílhreinn og vandaður skammtari
• Froða, gel og fljótandi efni ganga í sama skammtara.
• Stór gluggi sem sýnir tegund og innihald vöru.
• Sjálfvirk og handvirk skömmtun.
• Svört og hvít hönnun.

Soft Care Des H5 handsótthreinsir
Soft Care Des H5 sótthreinsigel fyrir hendur 
inniheldur m.a. etanól og mýkjandi efnasambönd. Er 
án litar-og ilmefna. Hentar vel til notkunar m.a. á 
heilbrigðisstofnunum og í matvælafyrirtækjum. 
Soft Care DES H5 hefur góða virkni gegn helstu 
sjúkdómsvaldandi örverum, þ.m.t. hjúpuðum veirum 
eins og COVID-19.

Skammtarinn
Fullkominn sjálfvirkur skammtari sem skammtar einnig handvirkt.
Ending rafhlöðu: +70 þúsund skipti við 1,0 ml skammtastærð en +100 
þúsund skipti við 0,4 ml skammtastærð.

Push takki lýsist upp þegar rafhlöður eru að klárast.
Rautt ljós blikkar þegar fylling er að klárast. 

1.300 ml fylling
1,0 ml (high) skammtastærð = 1.300 skammtar
0,4 ml (low) skammtastærð = 3.250 skammtar
Auðvelt er að skipta um fyllingu.

Mál
Mál: 28,2 x 15,8 x 10,1 cm (H x B x D)

Vörunúmer:
1874041

SURE handsótthreinsir 
SURE handsótthreinsir inniheldur mjólkursýru (lactic 
acid) og er án alkóhóls, triclosan og paraben efna. Er án 
litar-og ilmefna. SURE er umhverfishæfur valkostur, 
unnin úr plönturíkinu og því alfarið úr endurnýjanlegum 
auðlindum.
SURE hefur góða virkni gegn helstu sjúkdómsvaldandi 
örverum, þ.m.t. hjúpuðum veirum eins og COVID-19.

Vörunúmer:
1873051
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