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VERPAKKINGEN 

Automatische Dispenser Art. AD139 

Navulling 700 ml DAX Alcoliquid Art. AD775-8

Navulling 700 ml DAX Allroundzeep Art. AD460

De automatische DAX dispenser bevordert een optimale handhygiëne. 
De dispenser is zo gemaakt dat uw handen bij het gebruik niet in 
contact komen met de dispenser, wat de verspreiding van besmettingen 
voorkomt en een optimaal hygiënisch gebruik mogelijk maakt.

AUTOMATISCHE DISPENSER

De automatische dispenser voor  
een optimale handhygiëne
Waar gebruiken?
De automatische dispenser kan overal worden gebruikt waar het 
dagelijkse werk een goede handhygiëne vereist. De dispenser is 
een hulpmiddel in de gezondheids- en ziekenzorg, alsook in de 
tandheelkunde, kinderopvang en dierenklinieken.

Hij kan ook gebruikt worden in restaurants en gaarkeukens, 
bakkerijen en cafés, waar ook een optimale handhygiëne nodig 
is.

Hoe functioneert de dispenser?
Het systeem van de dispenser berust op een elektronische 
sensor die bewegingen registreert en de juiste dosering voorziet. 
U dient alleen maar uw handen onder de dispenser te houden 
en de juiste dosis komt vrij. Elke navulverpakking heeft een 
doseringsventiel dat verhindert dat lucht en bacteriën in het 
product terechtkomen.

Voor een optimale handhygiëne zijn 2 dosissen vereist. Eén 
dosering geeft ongeveer 1,6 ml van het product DAX Alcoliquid.

Design
Het bovenste deel van de dispenser hangt schuin, zodat men er 
niets op kan leggen. De dispenser is ook zo ontwikkeld dat de 
wegwerpverpakking gemakkelijk kan worden vervangen.

Houdbaarheid en reiniging 
De levensduur van de dispenser bedraagt 250 000 
pompbeurten. De batterij moet eenmaal per jaar worden 
vervangen of per 10 000 pompbeurten. De dispenserbehuizing 
kan worden afgewassen bij een temperatuur van 90 °C, 
gedurende drie minuten.

 

Werking
4 AA lithium batterijen (1,5 V) 

Afmetingen
L 120 mm x B 113 mm x H 265 mm

Met passie voor uw huid en gezondheid


