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PRODUKTBESKRIVNING  
Unik patenterad 3,25L sluten dispenser som passar till en förseglad 
Solopol® GFX™ patron. För användning på industriella arbetsplatser.

ANVÄNDNING
För exklusiv användning med Solopol® GFX™ patroner som ingår i ett 
skräddarsytt 3-stegs hudvårdsprogram för industriella arbetsplatser.

BRUKSANVISNING  
Den stora tryckknappen gör det enkelt att få en kontrollerad dos produkt, 
och den tomma patronen byts lätt ut på några sekunder.

DISPENSRAR | SKUM HANDRENGÖRING  

FAKTA FÖRDELAR

Livstidsgaranti Alla dispensrar är tillverkade av slitstarka plastkomponenter som är väl genomtänkta och testade för 
miljöer med frekvent användning och ger garanti för kvalitet och livslängd. 
Det finns en livstidsgaranti vid normal slitage.

Stor tryckknapp Enkel hantering av dispensern. 

Exakt dosering genom att trycka 
knappen hela vägen

Ger exakt den mängd produkt som behövs, vilket ger kontroll över konsumtionen och minskar spillet. 
Förhindrar onödigt extra tryck och därigenom överanvändning av produkten.

BioCote® skyddad 
tryckknapp 

Tryckknapperne är skyddade med BioCote®. BioCote® är ett antimikrobiellt ämne baserat på silver 
som integrerats i tryckknappen vid tillverkning. BioCote® hämmar tillväxen av ett stort antal bakterier 
och mögel. BioCote® slits inte ut eller nöts bort och fungerar därför under hela tryckknappens livstid.

Förorenar inte livsmedel Produkten har testats och visade sig inte ha potential att förorena mat eller orsaka några negativa 
toxikologiska effekter. Produkt- och dispensrar bär HACCP Internationals certifiering.  

Färgkodad Färgkodad för att integrera med SC Johnson Professional’s 3-stegs hudvårdsprogram.

“Tittfönster” Det eleganta höljet är halvt genomskinligt vilket gör att man kan se hur mycket av produkten som är 
kvar utan att öppna dispensern.

Unik låsmekanism Dispensern kan låsas för att förhindra obehörig åtkomst.

Hygieniska patroner Patronen ultraljudförseglas under tillverkning för att skydda produkten. Den unika patenterade 
pumpen är designad för att förhindra att luft tränger in i patronen under användning och därmed 
minimera risken för extern kontaminering.

Minimalt spill Patronerna är designade så att de viks ihop så att allt innehåll pumpas ut.

Lätt att byta patroner Dispensrarna är designade så att de bara kan användas tillsammans med Solopol® GFX™. Tomma 
patroner byts på några få sekunder och minskar därmed tiden för underhåll och tillhörande kostnader.

Dispenser 
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Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. 

Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive avseende 

befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen 

garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, avsedd eller underförstådd 

i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare 

utveckling.

® = är ett registrerat varumärke som tillhör SC Johnson Professional Ltd. eller något av dess dotterbolag

© SC Johnson Professional Ltd.

Solopol‰ GFX™ Dispenser 

ARTIKELNUMMER DISPENSER PATRON 
STORLEK MÅTT (MM) DOSERINGSMÄNGD ANTAL DOSER 

PER PATRON

GF3LDBLSC Dispenser GFX Black 3.25L 345H x 175W x 165D 2.8ml 1160

GF3LDWHSC Dispenser GFX White 3.25L 345H x 175W x 165D 2.8ml 1160

ISOMETRIC VIEW
SCALE : 1:2

Solopol® GFX™ systemet är skyddat av följande patent: AU - 2005239772, 2011253813, 2013203109; BR - 1220160100880; CA - 2,566,153, 2,759,777; 
CN - ZL2005802225.6, ZL201110319250.0, Eurasia - 009671; Europe - 1750662; HK - 1100069, 1166939; DE - 60 2005 052 170.4; JP - 5474298, 
5717666; NZ - 551546, 586011; MX - 269978, 308521; SG - 11201500828Y; US - 8,002,151, 8,281,958             

FURTHER WORLDWIDE PATENTS PENDING

175mm
165mm

354mm

CERTIFIERING
HACCP Certifierad
Produkten Solopol GFX och de dispensrar som skall användas till, har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra och 
lämpliga för användning i livsmedelsfaciliteter som driver ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram.


