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Omschrijving Scott® CONTROL™ Alcohol Foam Hand Sanitiser - 
1 Liter Cassette / Transparant /1 Liter

Overzicht 
Productgegevens

01/02/2021

Productinformatie

Productomschrijving

Verbeter uw ervaring in de toiletruimte met vertrouwde Scott® Control™-toiletruimteoplossingen, die zijn ontworpen ter 
ondersteuning van de naleving van voorschriften op de werkplek. Waar hygiëne de hoogste prioriteit is, kiest u Scott® 
Control™ handontsmetter met alcohol om risico's te minimaliseren, hygiënevoorschriften na te leven en 
besmettingsbeheersing op de werkplek te ondersteunen. Reinig met vertrouwen met deze Scott® Control™ schuimende 
handontsmetter die tot 99,99% van allerlei micro-organismen doodt. Voldoet aan EN1500, EN1276, EN13727, EN14476, 
EN1650, EN13624. Onze handontsmetter voldoet aan de vereisten van de verordening betreffende biociden (verordening 
(EU) 528/2012). Scott® Control™ handontsmetter met alcohol is geschikt voor gebruik in alle omgevingen waar een hogere 
mate van handhygiëne vereist is. Deze foam handontsmetter bedekt de handen eenvoudig en zichtbaar, ter ondersteuning 
van hoge hygiënestandaarden in toiletruimten. Deze handontsmetter met alcohol bevat aloë vera en een huidbevochtiger die 
is ontworpen voor regelmatig gebruik. De formule zonder kleur- en geurstoffen van deze ontsmetter is dermatologisch getest.  
De handontsmetter van 1 liter is compatibel met Aquarius™-handreinigerdispensers (productcodes 6948, 6955 en 7124). De 
navulingen met foam handontsmetter zijn eenvoudig te plaatsen met een enkele druk- en klikbeweging. Wanneer de flacon 
leeg is, kan deze worden samengeperst om ruimte te besparen. De flacon is volledig recyclebaar wanneer de pomp is 
verwijderd. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Gebruik biociden op een veilige manier. 6 x foam 
handontsmetter met alcohol , 1 liter (6 liter in totaal)

Inhoud collo 6392: 6 Flacons  

Buitenverpakkings-
materiaal

Omdoos

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm) 0.90
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Dispenser uitvoering2 Pomp FoamHoudbaarheid (jaar)

Capaciteit (ml)0.4 1000Grootte dosering (ml)

UiterlijkGeen Helder / TransparantGeur

Bar Code (Verpakking)05027375052583 5033848041916Bar Code (Collo)

Dichtheid (kg/L@20°C)8 0.838pH

Kleur14 TransparantVlampunt (° C)

Product specificaties

Marketing

Healthy Workplace Project

WERKNEMER: * Gezondheid en Welzijn van het individu * 
Verbeterde sanitaire voorzieningen * Verbeterd bewustzijn van 
voordelen van goede hygiëne * Worden verzorgd door hun werkgever 
* Vermindering van ziekte op het werk en thuis WERKGEVER: * Het 
HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, het creëren van een gezonder 
en meer betrokken personeel * Verminderd ziekteverzuim * Betrokken 
medewerkers zetten sneller "een stapje extra ".

Oplossing

Healthier Workplace

Het HEALTHY WORKPLACE PROJECT* is een uitgebreid 
hygiëneprogramma voor kantoren dat helpt werknemers te motiveren 
en ziekteverzuim terug te dringen.

Standard RE

Hazardous Goods

Verschepers hebben de plicht om gevaren te identificeren van de 
goederen die zij voornemens zijn te transporteren. Er zijn negen 
klassen. VN-klasse Gevaarlijke Goederen Division(s) Classificatie 3 
Brandbare vloeistoffen 4 Ontvlambare vaste stoffen 5 Oxiderende 
stoffen 6 Giftige stoffen 8 Bijtende stoffen 9 Diverse gevaarlijke 
stoffen LQ - Beperkte Hoeveelheid

Internationale normen en symbolen

• Elke navulling bevat één liter 
heldere foam handontsmetter

• Scott® Control™ foam 
handontsmetter doodt tot 
99,99% van allerlei micro-
organismen

• Voldoet aan EN1500, EN1276, 
EN13727, EN14476, EN1650, 
EN13624.

• Deze handontsmetter met 
alcohol bevat aloë vera en een 
huidbevochtiger, is 
dermatologisch getest en heeft 
een formule zonder kleur- en 
geurstoffen

• De schuimende handontsmetter 
bedekt de handen eenvoudig en 
zichtbaar

• Deze navullingen met 
handontsmetter zijn geschikt 
voor gebruik in alle omgevingen 
waar een hogere mate van 
handhygiëne vereist is

• Deze handontsmetter is 
ontworpen voor efficiënte afgifte 
en volledige bedekking van de 
handen, waarbij overmatig 
gebruik van het product wordt 
voorkomen en het risico op 
uitglijden wordt geminimaliseerd

• Bevat geen 
verdikkingsmiddelen, dus ook bij 
regelmatig gebruik is er geen 
ophoping van resten op de huid

• Geschikt voor 
Aquarius™-
handreinigerdispensers 
(productcodes 6948, 6955 en 
7124). De flacons zijn eenvoudig 
na te vullen met een enkele druk 
en klik. Wanneer de flacon leeg 
is, kan deze worden 
samengeperst om ruimte te 
besparen. De flacon is volledig 
recyclebaar wanneer de pomp is 
verwijderd.

• Lees voor gebruik altijd het 
etiket en de productinformatie. 
Gebruik biociden op een veilige 
manier

Producteigenschappen
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Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 5.028

Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

6.24 27.6 x 18.6 x 20.7

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.39 16 6 96

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6948      Aquarius™ Handreiniger Dispenser - Cassette / Wit /1 Liter

7173      Aquarius™ Handreiniger Dispenser - Cassette / Zwart /1 Liter

8973     Kimberly-Clark Professional™ Handreiniger Dispenser - Cassette / Roestvrijstaal /1 Liter

6955      Aquarius™ Handreiniger Dispenser - Cassette / Wit /1 Liter

7124      Aquarius™ Hand Sanitiser Dispenser - 1 Liter Cassette / Wit /1 Liter

Informatie

Websites www.kcprofessional.com

Nummer Klantenservice For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Land van Oorsprong Spanje
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