Världens bästa sortiment av
hudvårdsprodukter för arbetsplatser

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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Våra expertkunskaper
Vetenskap | Tradition | Innovation | Ambition
Deb och Stoko har tillsammans bildat
världens ledande specialist inom hudvård på
arbetsplatser. Genom innovation, forskning
och med över 80 års expertkunskaper leder
vi kampen mot hudsjukdomar på arbetet.
Vi har skapat det bästa och mest omfattande
hudvårdssortimentet för arbetsplatser. Det uppfyller
alla hudvårdsbehov, med produkter som människor
gillar, förstår och vill använda. Det nya Deb Stokosortimentet förbättrar hälsa och säkerhet, minimerar
miljöpåverkan och har ett mätbart ekonomiskt värde.
Vårt grundsyfte är att skapa en hälso- och
säkerhetskultur som verkligen ger händerna en
viktig betydelse på arbetsplatsen, och vi har stöd av
världens största försäljningsteam för hudvårdssystem.

Viktiga fakta
• Våra produkter används över 150 miljoner
gånger varje dag
•

97 % av våra produkter tillverkas i våra egna
produktionsanläggningar

•

23 företag på 5 kontinenter

• Våra toppmoderna fabriker som tillverkar dispensrar
kan producera upp till 5 miljoner enheter per år
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EXPERTIS

Vår djupa och breda expertis
används för att skapa
ytterligare innovationer inom
hudvård.

GLOBAL

Utökad geografisk täckning
över fyra kontinenter för att
bättre stötta såväl lokala som
internationella användare.

HUDVÅRD

Tillhandahåller kompletta
produkter, som uppfyller
alla hudvårdsbehov på
alla arbetsplatser,
i ett sortiment.

LEDARSKAP

Leder kampen
mot hudsjukdomar
på arbetet

Ger en tätposition i kampen
mot hudsjukdomar på arbetet.
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All hudvård för
arbetsplatsen i ett sortiment
Deb Stoko har det mest omfattande sortimentet av högkvalitativa produkter
som tillgodoser alla hudvårdsbehov, från industri till offentlig miljö och,
livsmedels- och sjukvårdsmiljöer. Sortimentet har noggrant planerats för att
passa både regionala krav och personliga åsikter och behov.
Det ger skydd mot en lång rad förorenningar mot huden, samt tillhandahåller särskilda rengöringsalternativ för
alla olika behov: handdesinfektion med Debs avancerade ”Foam Technology”, samt återställande av huden med
världskända hudvårdskrämer.
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Industri

Livsmedelsproduktion
och -hantering

Privat och
offentlig sektor

Sjukvård
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TVÄTTA/
RENGÖRA
WASHROOM
s.18-25

TVÄTTA/
RENGÖRA
ARBETSPLATS
s. 26-33
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s. 36 & 37

ÅTERSTÄLLA
s. 38-41

•
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•

•

•
•

•

•
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•
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Refresh™ Rose FOAM

•
•

•
•

•

Refresh Energie FOAM
Refresh™ Original FOAM
Refresh™ Hair & Body
Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Deb InstantFOAM Complete
Deb InstantFOAM® Complete
Optidose
Stokolan® Light PURE
Stokolan® Light Gel
Stokolan® Hand & Body
Stokolan® Classic
Stokolan® Sensitive PURE
Stokolan® Intense
®
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•
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•
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™

Estesol® Lotion
Estesol® Lotion PURE
Estesol® Hair & Body
Solopol® Lime
Solopol® GrittyFOAM®
Solopol® Classic
Solopol® Classic PURE
Kresto® Universal WIPES
Solopol® Classic EXTRA
Kresto® Citrus
Kresto® Classic
Kresto® Kolor ULTRA
Kresto® Special ULTRA
Kresto® Special WIPES

•

•
•

TVÄTTA/
OxyBAC® FOAM Wash
RENGÖRA
ANTIMIKROBIELL
OxyBAC® Extra FOAM Wash
s. 34 & 35

DESINFICERA

•
•

Sjukvårds- och
veterinärmottagningar

Lager-, logistik-,
monterings-,
tillverknings- och allmän
lätt industri

•
•
•
•
•
•
•

Kontor, offentliga
inrättningar,
fritidsanläggningar,
utbildningsanstalter
och allmänna
affärsinrättningar

Plast-, kemikalieelektronik-, underhållsoch allmän industri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livsmedelsindustrin och
catering

Metall-, maskinteknik-,
transport- och tung
industri

•
•

Vetenskaps- och
läkemedelsindustrin

Byggarbete,
byggmaterial, gruv- och
utvinningsarbete

SKYDDA
s.12-17

Stokoderm® Protect PURE
Stokoderm® Active PURE
Stokoderm® Advanced
Stokoderm® Grip PURE
Travabon® Classic
Travabon® Special PURE
Stokoderm® Aqua PURE
Stokoderm® Frost
Stokoderm® Sun Protect 30 PURE
Stokoderm® Sun Protect 50+
Stokoderm® Foot Care
Refresh™ Clear FOAM
Refresh™ Azure FOAM

Allmänt utomhusarbete

En snabbtitt på
produktvalsguiden
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•
•
•
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•

•
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5

6 fantastiska fördelar
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1

Världens bästa produkter

2

Ojämförlig bredd i sortimentet

3

Kontinuerlig innovation

4

Djupgående kunskap och stöd

5

Kostnadsfördelar
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Smarta förpackningar

Som global expert på hudvård på arbetsplatser är våra fantastiska produkter utformade för optimal
prestanda, med hudvänliga recept som tar hänsyn till miljön. Alla våra produkter tillverkas enligt
internationella standarder och uppfyller deras krav på kvalitet och efterlevnad av regelverk.

Ett sortiment för alla hudvårdskrav, för alla slutförbrukare, på alla marknader. Genom att välja
specialprodukter som passar alla arbetsmiljöer kan vårt sortiment skräddarsys i ett hudvårdsprogram
som förbättrar standarden för hudvård.

Vårt sortiment innefattar innovationer och världsnyheter som saknar motstycke, vi investerar mer i
forskning och utveckling än någon annan specialist inom hudvård för arbetsplatser.

Deb Stokosortimentet har ett enastående stöd från världens största försäljningsteam, utbildade av ett
omfattande internationellt team av tekniska och vetenskapliga hudvårdsexperter.

Det omfattande sortimentet säkerställer att rätt produkt används för rätt tillämpning för optimal
användning och effektivitet, med kontrollerad dosering som minskar svinnet. Alla Deb Stokos
produktrecept och dispensersystem är utformade, utvecklade och tillverkade inom företaget, och
tillhandahåller den bästa lösningen för alla områden samt ger kostnadsbesparingar.

Våra smarta förpackningar har utformats för att vara iögonfallande, samtidigt som de kan förstås
universellt, så att produkten används när den skall, och på ett riktigt sätt.
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Våra fyra steg till optimal hudvård
Vårt produktsortiment täcker många olika användarbehov, och
användningskrav. Alla Deb Stoko produkter är testade, utrustade och
färgkodade för enkel igenkänning.

SKYDDA
Före-arbetet-krämer som hjälper till att skydda huden mot
skadliga ämnen och skadliga arbetsförhållanden.

¾
¾
¾

UNIVERSELL
SPECIAL
UV

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

WASHROOM
ANTIMIKROBIELL
LIGHT
DUSCH
MEDIUM HEAVY
HEAVY
SUPER HEAVY
ULTRA

¾

DESINFICERING

¾
¾

NORMAL
TORR /
IRRITERAD
MYCKET TORR /
IRRITERAD

De bidrar också till att huden blir lättare att rengöra.

RENGÖRA / TVÄTTA
Ordentlig handrengöring är mycket viktig och förebygger
arbetsrelaterat eksem. Med rätt rengöringsmedel blir händerna
rena när smuts och irriterande ämnen avlägsnas samtidigt som
huden hålls frisk.

DESINFICERA
Handdesinfektion som används utan vatten, men ändå dödar
bakterier och ger god handhygien och huddesinfektion.

ÅTERSTÄLLA
Återuppbyggande efter-arbetet-krämer som håller huden frisk
genom att göra den mjuk och följsam, och motverkar torrhet.
Frisk hud är en viktig del i en bra handhygienrutin.

¾
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Lättförstått världen över
Vi har noga utformat vårt sortiment för att säkerställa att användarna vet vilka
produkter de ska använda och hur de ska använda dem genom:
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Stegfärg

Produktfärg

Stegikon

Användningsikon
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Deb Stokos varumärken
Deb Stoko har ett antal internationellt etablerade varumärken

SKYDDA

TVÄTTA/RENGÖRA

DESINFICERA

ÅTERSTÄLLA

Travabon®

Refresh™

Deb InstantFOAM®

Stokolan®

hudskyddskräm för
oljebaserade och liknande
skadliga ämnen

Stokoderm®
hudskyddskrämer och
sprayer för vattenbaserade
skadliga ämnen, flera typer
av skadliga ämnen eller
specifika arbetsmiljöer

skumtvål och
duschprodukter till tvättrum

alkoholbaserad
skumhanddesinfektion som
används utan vatten

efter-arbetet-krämer med
återfuktande, behandlande
och återställande effekt

OxyBAC®
antibakteriella skumtvålar
med unik Accelerated
Hydrogen Peroxide®

Estesol®
handrengöring för
lätt rengöring och
duschprodukter för industrin

Klassificering av tvätta/rengöra
kategorien

Solopol®
handrengöring vid hårt
sittande smuts, tillverkad av
petroleumfria lösningsmedel

Deb Stoko
-varumärke
¾ WASHROOM

Rengörings
-effekt

Refresh™

¾ ANTIMIKROBIELL OxyBAC®

Kresto®
lösningsmedelsbaserad
vid mycket grov smuts och
specialhandrengöring samt
våtrengöringsdukar

¾ LIGHT

Estesol®

¾ MEDIUM HEAVY

Solopol®

¾ HEAVY

Solopol® / Kresto®

¾ SUPER HEAVY

Solopol® / Kresto®

¾ ULTRA

Kresto®

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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Deb Stoko produktsortiment
DEB STOKO PRODUKTNAMN

TIDIGARE produktnamn
Deb Universal Protect

Stokoderm Protect PURE
®

Stokoderm® Active PURE

NY

Stokoderm® Advanced

Stokoderm Universal

Stokoderm Grip PURE

Stokoderm Twin Protect Sensitive

Travabon® Classic

Travabon Classic

Travabon® Special PURE

Travabon Special

Stokoderm® Aqua PURE

Stokoderm Aqua

Stokoderm® Frost

Stokoderm Frost

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Deb Sun Protect

Stokoderm Sun Protect 50+

Stokoderm UV SPF50+

Stokoderm® Foot Care

Stokoderm Foot Care

Refresh™ Clear FOAM

Deb Clear Foam Wash

Refresh™ Azure FOAM

Deb Azure Foam Wash

Refresh™ Rose FOAM

Deb Rose Foam Wash

Refresh Original FOAM

Deb Original Foam Wash

Refresh™ Energie FOAM

Deb Energie Foam Wash

Refresh™ Hair & Body

Refresh Hair & Body Gel 3H

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

Deb Crème Wash

TVÄTTA/
RENGÖRA
LIGHT

Estesol® Lotion

Deb Lotion Wash

Estesol® Lotion PURE

Deb Pure Wash

Estesol® Hair & Body

Deb Hair & Body

TVÄTTA/
RENGÖRA
MEDIUM HEAVY

Solopol® Lime

Deb Lime Wash

Solopol® GrittyFOAM®

GrittyFOAM

Solopol® Classic

Solopol Classic

®

SKYDDA

®

TVÄTTA/
RENGÖRA

™

TVÄTTA/
Solopol® Classic PURE
RENGÖRA HEAVY

Kresto® Universal WIPES
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Solopol Natural
Deb Universal Wipes
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Kombinerar de bästa Deb- och Stokoprodukterna i ett sortiment
DEB STOKO PRODUKTNAMN
TVÄTTA/
RENGÖRA
SUPER HEAVY
TVÄTTA/
RENGÖRA
ULTRA

Solopol Classic EXTRA

TIDIGARE produktnamn
Solopol Strong

Kresto® Citrus

Deb Citrus Power Wash

Kresto® Classic

Kresto Classic

Kresto® Kolor ULTRA

Kresto Colour

Kresto Special ULTRA

Kresto Paint

Kresto® Special WIPES

Deb Ultra Wipes

®

®

OxyBAC® FOAM Wash
TVÄTTA/
RENGÖRA
®
ANTIMIKROBIELL OxyBAC Extra FOAM Wash

DESINFICERA

ÅTERSTÄLLA

OxyBAC
OxyBAC Extra

Deb InstantFOAM® Complete

Deb InstantFOAM

Deb InstantFOAM® Complete Optidose

Deb InstantFOAM Optidose

Stokolan® Light PURE

Deb Pure Restore

Stokolan® Light Gel

Stokolan Soft & Care

Stokolan® Hand & Body

Stokolan Hand & Body Lotion

Stokolan® Classic

Stokolan Classic

Stokolan® Sensitive PURE

Stokolan Sensitive

Stokolan® Intense

Stokolan Intensive Repair

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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HUDSKYDD

Universell
användning

Specifik
användning
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Produktnamn

Olje- och vattenbaserade
ämnen - Skyddsfaktor

Stokoderm Protect PURE

•

Olje- och vattenbaserade
ämnen - Skyddsfaktor

Stokoderm® Active PURE

•

Olje- och vattenbaserade
ämnen - Skyddsfaktor

Stokoderm Advanced

•

Olje- och vattenbaserade
ämnen- Skyddsfaktor

Stokoderm Grip PURE

•

Oljebaserade ämnen

Travabon Classic

•

Harts, lim och klister

Travabon Special PURE

•

Vattenbaserade ämnen

Stokoderm Aqua PURE

Fotvård & Komfort

Stokoderm Foot Care

Skydd mot kyla

Stokoderm Frost

UV Skydd

SPF
30

Stokoderm Sun Protect 30
PURE

UV Skydd

SPF
50+

Stokoderm Sun Protect 50

•

•
•
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Täta arbetshandskar

Produktanvändning

Täta arbetsskor

Olje- och
vattenbaserade
föroreningar

Vattenbaserade
föroreningar

Användningsområde

Fästande föroreningar

Före-arbetet-krämer och sprayer som hjälper till att skydda
huden mot skadliga ämnen och skadliga arbetsförhållanden.
Före-arbetet-krämer och sprayer ger en skyddande hinna på
huden, som förebygger att skadliga ämnen tränger in i huden
och förenklar rengöring.

Mekaniskt- och
oljebaserade
föroreningar

APPLICERING

•

Användningsikoner
Inte lämplig
för ansiktet

Vatten- och
oljebaserade
ämnen

Vatten- och
oljebaserade
ämnen, samt för ett
förbättrat grepp

Oljebaserade
ämnen

Harts- och
bindmedelsbaserade ämnen

Vattenbaserade
ämnen

UV-skydd

Inte lämplig
tillsammans
med handskar

ECARF kvalitetsmärke
Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) utdelar ECARF-kvalitetsmärket till allergivänliga
produkter.

SILICONE

Utan
silikon

Skyddsfaktorerna gäller endast produkter för universell användning.
Där huden är utsatt för måttlig och föränderlig förorening

Där huden är utsatt för grov och föränderlig förorening

Silikonfri

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

ECARF-certifierad

Lämplig för ansikte

•

Lämplig för allergiker
och hud med eksem

Lämplig för händer och
kropp

•

Innehåller inga
färgämnen

•

Oparfymerad

Anti-irriterande

•

Passar under
arbetshandskar/
personlig
skyddsutrustning

•

Passar för
livsmedelsindustrin

•

Hypoallergen

Innehåller "Aktivt
Defense Complex " för
extra hälsa och skydd

Innehåller oljebaserade
emulgeringsmedel
för att underlätta
hudrengöring

Innehåller hudstärkande
ämne

Förhållanden med kyla
och frost

UVC artificiella strålar

UVA- och UVB-strålar

PRODUKTEGENSKAPER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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UNIVERSELL ANVÄNDNING

Stokoderm® Protect PURE

Skyddsfaktor

•

SILICONE

Vatten- och oljebaserade ämnen
KRÄM

Allmän hudskyddskräm

Användningsområden:

Olja | Fett | Smörjmedel | Rengöringsmedel

Måttlig dos, motverkar att skadliga
ämnen tränger in i huden, lämplig
tillsammans med handskar

En mångsidig före-arbetet-kräm som hjälper till
att skydda huden vid kontakt med vatten- och ickevattenbaserade skadliga ämnen.

ARTIKELNR.

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

•

Parfymfri

UPW100ML

12

100 ml tub

•

Produkter för livsmedelsindustrin

UPW1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

Stokoderm® Active PURE

Skyddsfaktor

SILICONE

Vatten- och oljebaserade ämnen
KRÄM

Aktiv hudskyddskräm
Anti-allergen | Anti-irriterande | Universellt skydd
•

En mångsidig universell före-arbetet-kräm för
förbättrad hälsa och skydd

•

Anti-allergen effekt genom att kapsla in och
absorbera allergener som finns på arbetsplatsen
för att förhindra allergiska hudreaktioner

•

Lindrande effekt som neutraliserar måttligt
aggressiva kemikalier som är kända för att orsaka
hudirritationer

•

Skyddseffekten skapar en tunn barriär som hjälper
till att skydda huden vid kontakt med vatten- och
icke-vattenbaserade skadliga ämnen, t.ex. oljor
och lösningsmedel

•

Parfymfri: kan användas i alla miljöer där
livsmedel hanteras.

•
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Class 1 Medical Device product' för att förhindra
arbetsrelaterade hudsjukdomar

Användningsområden:
Måttlig dos, motverkar överföring av
skadliga ämnen där det krävs en högre
nivå avhälsa och säkerhet, lämplig
tillsammans med handskar

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

ACT100ML

12

100 ml tub

ACT1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser
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UNIVERSELL ANVÄNDNING

Stokoderm® Advanced

Skyddsfaktor

SILICONE

Användningsområden:

Olja | Fett | Smörjmedel | Rengöringsmedel

Grov smuts, motverkar överföring av
skadliga ämnen när handskar inte används

Universell före-arbetet-kräm med naturliga
skyddsegenskaper som ger avancerat skydd

•

Innehåller unika oljeavvisande emulgeringsmedel
som förenklar hudrengöringen

•

Effektiv mot koncentrerade skadliga ämnen på
arbetsplatsen, såväl vattenbaserade som ickevattenbaserade

Skyddsfaktor

•

•
•

KRÄM

Avancerad hudskyddskräm

•

Stokoderm® Grip PURE

Vatten- och oljebaserade ämnen

SILICONE

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SDA100ML

12

100 ml tub

SDA1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

Vatten- och oljebaserade ämnen
KRÄM

Hudskyddskräm – förbättrar greppet

Användningsområden:

Olja | Fett | Smörjmedel | Rengöringsmedel

Varierande, förhindrar överföring av
skadliga ämnen när handskar bärs vid
vissa tillfällen

Universell före-arbetet-kräm som innehåller
Eucoriol®, en unik egenskap som stärker huden,
så att huden inte blir mjuk under handskarna och
förbättrar greppet i fuktiga miljöer

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

Ger extra skydd mot skadliga ämnen som både är
vattenbaserade och icke-vattenbaserade

SGP100ML

12

100 ml tub

Parfymfri och färgämnesfri: kan användas i alla
miljöer där livsmedel hanteras.

SGP1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

SPECIALANVÄNDNING
Travabon® Classic

SILICONE

Oljebaserade ämnen
KRÄM

Hudskyddskräm special

Användningsområden:

Olja | Fett | Svart kol | Färg

Vid grova oljebaserade skadliga ämnen,
när handskar inte används

•

Specialkräm före arbetet som skyddar mot grova
oljebaserade och mekaniskt irriterande ämnen

•

Innehåller unika oljeavvisande emulgeringsmedel
som förenklar hudrengöringen

•

Har ett högt pigmentinnehåll som ger ökat skydd
mot överföring av grovt skadliga ämnen

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

TVC100ML

12

100 ml tub

TVC1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

ARTIKELNR.
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SPECIALANVÄNDNING

Travabon® Special PURE

SILICONE

•

•
•

Användningsområden:

Harts | Bindemedel | Tätningsmedel | Oljor

Vid grova oljebaserade skadliga ämnen,
när handskar inte används

Specialkräm före arbetet utformad för användning
mot skadliga ämnen och andra svårlösliga ämnen,
exempelvis oljor och fetter
Har ett högt pigmentinnehåll som ger ökat skydd
mot hudintrång av skadliga ämnen
Parfymfri och färgämnesfri

SILICONE

Hudskyddskräm special

•
•

12

100 ml tub

TRS1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

Vattenbaserade ämnen
KRÄM

Ofta och/eller vid lång exponering för
vattenbaserade skadliga ämnen, när
handskar används
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

12

100 ml tub

Parfymfri och HACCP-utvärderad och bekräftad
lämplig för livsmedelsbranschen

SAQ1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

Låga temperaturer | Anti-fryseffekt

16

TRS100ML

SAQ100ML

Hudskyddskräm special för arbete i
kalla förhållanden

•

STORLEK

Innehåller Bisabolol som hjälper till att stabilisera
och återuppbygga hudens naturliga barriär

SILICONE

•

ANTAL PER
KARTONG

ARTIKELNR.

Användningsområden:

Vatten | Rengöringsmedel | Färgämne |
Utspädd syra
Specialkräm före arbetet som är effektiv mot
vattenbaserade skadliga ämnen för våta miljöer
och våta förhållanden

Stokoderm® Frost

•

KRÄM

Hudskyddskräm special

Stokoderm® Aqua PURE

•

Harts- och bindmedelsbaserade
ämnen

Före-arbetet-kräm som är särskilt utvecklad för att
förebygga att händer, ansikte och annan hud torkar
ut vid arbete i kalla förhållanden
Omfattar en anti-fryseffekt som bibehåller
produktkvaliteten och förbättrar användarkomforten
Innehåller panthenol, glycerin och allantoin som
vårdar och stärker hudens naturliga barriär

Kalla förhållanden
KRÄM

Användningsområden:
Utomhusarbetare som utsätts för kalla
miljöer eller inomhusarbetare som
utsätts för kyl- och frysmiljöer
ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

SFR100ML

12

100 ml tub

SFR1L

6

1 L patron

PRO1LDSSC

15

1 L dispenser

ARTIKELNR.

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

SILICONE

UVC

UV-skyddskräm
UVA | UVB | UVC
•

Solskydd för professionell användning med UVB 30
och UVA 5-stjärnigt ”ultraskydd”

•

UVC35-skydd mot artificiella UVC-strålar som
skapas vid vissa industriella processer, t.ex.
svetsning

•

Vattenresistent

•

Parfymfri och färgämnesfri

SPF
50+

Stokoderm® Sun Protect 50+

UV-skydd
Användningsområden:
KRÄM
Utomhusarbetare som
exponeras för UVA och UVB av solen och
arbetare som exponeras för artificiella
UVC-strålar som skapas vid vissa
industriella processer
ARTIKELNR.

SILICONE

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SUN100ML

12

100 ml tub

SUN1L

6

1 L patron

SUN1LDSSC

15

1 L dispenser

UV-skydd
SPRAY

UV-skyddskräm

Användningsområden:

UVA | UVB | SPF50+

Utomhusarbetare som exponeras för UVA
och UVB från solen

•

Solskydd för professionell användning med UVB
50+ och UVA 5-stjärnigt ”ultraskydd”

•

Flytande spray som appliceras enkelt, och snabbt
absorberas av huden

•

Återfuktar huden under 24 timmar och motverkar
att irriterad hud blir torr av solen

•

Vattenresistent

ARTIKELNR.
SPF200ML

ANTAL PER
KARTONG

6

STORLEK
200 ml sprayflaska

Fotvård och komfort

Stokoderm® Foot Care

•
•
•

SPRAY

Fotspray med deodorant

Användningsområden:

Minskar svullnad

För att skydda fötterna vid användning av
täta arbetsskor

Särskilt utformad skyddsspray som minskar risken
för fotsvamp
Innehåller naturliga garvämnen som stärker
huden och förhindrar att den blir för mjuk
Eteriska oljor av rosmarin, salvia och eucalyptus
ger en allmänt behaglig doft med deodoranteffekt

ARTIKELNR.
SFC100ML

ANTAL PER
KARTONG

12

STORLEK
100 ml sprayflaska

1 L Protectdispensrar

ARTIKELNR. DISPENSERNAMN

ANTAL PER KARTONG

ANVÄNDS TILLSAMMANS MED

PRO1LDSSC

Deb Stoko Protect

15

UPW1L, SDA1L, SGP1L, TVC1L, TRS1L,
SAQ1L, SFR1L, ACT1L

SUN1LDSSC

Deb Stoko Sun Protect

15

SUN1L

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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Innehåller hudvårdande medel

Irriterar inte ögon

Förorenar inte livsmedel

Ecolabelcertifierad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Refresh™ Azure FOAM

•

•

Refresh™ Original FOAM

•

•

Refresh™ Rose FOAM

•

Refresh™ Energie FOAM

•

Refresh™ Hair & Body

•

•

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

•

•

Dusch

Mjukgör hår

•

Lämplig för håret

•

Produktnamn

•

•

•

•

Parfymerad

•

Innehåller inga färgämnen

•

Oparfymerad

•

Avlägsnar allmän smuts

Handtvätt

PRODUKTEGENSKAPER

Refresh™ Clear FOAM

Ett omfattande sortiment av
högkvalitativa skumtvålar för händerna
och duschprodukter för kontor,
omklädningsrum och fritidslokaler.
Användningsområde

APPLICERING
Lämplig för användning på hela
kroppen

TVÄTTA/RENGÖRA
WASHROOM

•

Användningsikoner
Tvål för WC
och tvättrum

18

För hår och
kropp

Ecolabel-certifierad - för produkter som uppfyller stränga tekniska krav
med hjälp av livscykelutvärdering (LCA) på miljöeffekter som skapas i alla
stadier av en produkts livscykel, inklusive tillverkning, användning och
avfallshantering.

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Anledningen till att skumtvål är bättre än
flytande tvål
Oberoende forskning visar att Deb Stokos skumtvålar kräver 36 % mindre
av produkten för en effektiv handtvätt jämfört med traditionell flytande
tvål. Forskningen avslöjar även att användning av skumtvål istället för
traditionell flytande tvål minskar:
•
•
•
•

SKUM

vattenkonsumtionen med upp till 45 %
produktkonsumtion och kemiskt avfall
energin som krävs för att värma vattnet i tvättrummet
förpackningsavfallet

* Studierna genomfördes i Storbritannien 2009

KLASSISK SKUMTVÅL

Refresh™ Clear FOAM
Parfymfri och färgämnesfri
mild skumtvål för händerna

SKUM

Användningsområden:

WC och tvättrum på kontor och i offentliga lokaler,
samt miljöer där man hanterar livsmedel

•

Parfym- och färgämnesfritt skumtvål
som minskar risken för allergiska
reaktioner och hudirritation

ARTIKELNR.

•

Ger inte smak eller doft åt livsmedel

CLR250ML

6

250 ml pumpflaska

CLR1L

6

1 L patron

•

Innehåller hudvårdande ämnen som
förbättrar hudens återfuktning och
förebygger uttorkning

CLR12LTF

3

1,2 L patron till TF Ultra

CLR2LT

4

2 L patron

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

Refresh™ Azure FOAM
Lätt parfymerad mild skumtvål
för händerna

SKUM

Användningsområden:

WC och tvättrum på kontor och i offentliga lokaler

•

Allmänt fräsch doft

•

Innehåller hudvårdande ämnen som
förbättrar hudens återfuktning och
förebygger uttorkning

ARTIKELNR.
AZU1L

6

1 L patron

Fylligt skumrecept

AZU12LTF

3

1,2 L patron till TF Ultra

AZU2LT

4

2 L patron

•

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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KLASSISK SKUMTVÅL

Refresh™ Rose FOAM
Lyxig, lätt parfymerad mild
skumtvål för händerna

•

Rosdoftande

•

Innehåller hudvårdande ämnen som
förbättrar hudens återfuktning och
förebygger uttorkning

•

Fylligt skumrecept

Användningsområden:
WC och tvättrum på kontor och i offentliga lokaler

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SKUM

RFW1L

6

1 L patron

RFW12LTF

3

1.2 L patron till TF Ultra

RFW2LT

4

2 L patron

Refresh™ Original FOAM
Lätt parfymerad mild skumtvål
för händerna

20

•

Fräscht doftande, utan färgämnen

•

Innehåller hudvårdande ämnen som
förbättrar hudens återfuktning och
förebygger uttorkning

•

Fylligt skumrecept

Användningsområden:
WC och tvättrum på kontor och i offentliga lokaler

SKUM
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

ORG250ML

6

250 ml pumpflaska

ORG1L

6

1 L patron

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

AROMATERAPI SKUMTVÅL

Refresh™ Energie FOAM
En lyxig skumtvätt med
”energiskapande” doft
•
•
•

Parfymerad skumtvål för händerna
med en fyllig blandning av eteriska
oljor av citrus och kryddor
Energigivande orientalisk doft
som utformats för att ingjuta en
”upplyftande” känsla
Innehåller hudvårdande ämnen som
förbättrar hudens återfuktning och
förebygger uttorkning

SKUM

Användningsområden:

WC och tvättrum på kontor och i offentliga lokaler

ARTIKELNR.

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

ENG250ML

6

250 ml pumpflaska

ENG1L

6

1 L patron

ENG12LTF

3

1,2 L patron till TF Ultra

Tvätta/rengöra - manuella dispensrar för washroom

ANTAL PER
KARTONG

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

ANVÄNDS TILLSAMMANS MED

WRM1LDSSC

Deb Stoko Cleanse
Washroom 1L

Vit

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L,
ORG1L

WRM2LDPSC

Deb Stoko Cleanse
Washroom 2L

Vit

8

CLR2LT, AZU2LT, RFW2LT

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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HÅR OCH KROPP
Refresh™ Hair & Body
Uppfräschande 2-i-1 duschtvål och
schampo
•

Alla arbetsplatser, i duschen, i
omklädningsrum och på hotell

Hår- och kroppstvätt med en uppfriskande doft
från regnskogen för både honom och henne

•

ARTIKELNR.

En unik kombination av fuktgivande och
återuppbyggande ingredienser som mjukt
rengör huden

•

GEL

Användningsområden:

En mild rengöring för daglig användning

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

HBG250ML

12

250ML flaska

HBG1L

6

1 L patron

HBG2LT

4

2 L patron

Refresh™ Hair & Body Dispenser
ANTAL PER
KARTONG

ARTIKELNR

STORLEK FÄRG

ANVÄNDS TILLSAMMANS MED

RHB1LDSSC

1 Litre

Vit

15

HBG1L

RHB2LDPSC

2 Litre

Vit

8

HBG2LTR

SHW1LDSSC

1 Litre

Vit

15

HBG1L

SHW2LDPSC

2 Litre

Vit

8

HBG2LTR

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body
Lyxig 3-i-1-duschtvål, schampo och
balsam

CREME
TVÅL

Användningsområden:
Alla arbetsplatser, i duschen, i
omklädningsrum och på hotell

•

Härligt parfymerad, lämplig i duschrum för
både honom och henne

•

Hög kvalitet, krämig lotion som ger fylligt,
lyxigt lödder

•

Gör att håret och huden känns mjukt rengjorda
och behandlade

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

CMW1L

6

1 L patron

CMW2LT

4

2 L patron

Refresh™ Luxury 3-in-1 Shower Dispenser

22

ANTAL PER ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG

ARTIKELNR

STORLEK

FÄRG

RSH1LDSSC

1 Litre

Transparent vit

15

CMW1L

RSH2LDPSC

2 Litre

Vit

8

CMW2LT

SHW1LDSSC

1 Litre

Vit

15

CMW1L

SHW2LDPSC

2 Litre

Vit

8

CMW2LT

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Manuella dispensrar

Manuella dispensrar för washroom
ANTAL PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG

ARTIKELNR

DISPENSER NAMN

FÄRG

4167

Dispenser White Silverline 1L (silver Deb logo)

Vit

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L

4163

Dispenser White 1L (blått Deb logo)

Vit

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L

BLK1LDS

Dispenser Black 1L (vit Deb logo)

Svart

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L

4164

Dispenser Blue transparent 1L (vit Deb logo)

Tansparent
blå

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L

TWH1LDS

Dispenser White Silverline transparent 1L
(svart Deb logo)

Transparent
vit

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L

TBK1LDS

Dispenser Black Silverline transparent 1L
(vit Deb logo)

Transparent
svart

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, ORG1L

Speciella manuella dispensrar för washroom

ANTAL PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG

ARTIKELNR DISPENSER NAMN

FÄRG

4177

'Toilet Seat Cleaner' 1L

Vit

15

2720

4160

'Wash your hands' 1L

Grön

15

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L,
ORG1L

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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TouchFREE-dispensrar
Stilfulla och högeffektiva TouchFREE-dispensrar med exceptionellt lång
batteritid.
•
•
•

Särskilt utformade för att ge rätt mängd produkt varje gång, vilket minimerar överdriven användning och spill.
Integrerad med hygieniskt stängda patroner som eliminerar kladd och ger en fräsch produkt vid varje användning.
Enkelt underhåll, kombinerar robusta och lättrengjorda dispenserytor vars patroner snabbt kan bytas ut.

YEARS
LIFE

Innovativ lågenergi, infraröd teknik med upp
till 5 års batteritid
Ett silverbaserat antibakteriellt medel som förhindrar
tillväxten av bakterier och mögelsvampar.

Används tillsammans med Deb Stoko-sortimentet av
skumtvålar för WC och tvättrum, antibakteriella skumtvålar och
skumhanddesinfektion.

Golvstativ (krom)

Golvstativ

Ett fristående golvstativ till beröringsfri
dispenser inklusive skylt. OBS! Dispenser
och droppskydd säljs separat.

Ett fristående golvstativ till beröringsfri
dispenser inklusive skylt och droppskydd.
OBS! Dispenser säljs separat.

Artikelnr: TF2STDSLV

Artikelnr: DISPSTDCH

TouchFREE-dispensrar och golvstativ
ANTAL PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

TF2WHI

TouchFREE Ultra White Silverline

Transparent vit

8

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF, ENG12LTF

TF2CHR

TouchFREE Ultra Black Silverline

Transparent svart

8

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF, ENG12LTF

TF2AZU

TouchFREE Ultra Blue

Transparent blå

8

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF, ENG12LTF

IFSTF2SC

TouchFREE Ultra Deb InstantFOAM

Transparent vit

8

IFS1LTFSC

DISPSTDCH

Golvstativ (med skylt)

Krom

1

IFS1LTFSC

44178

Droppskydd för DISPSTDCH

Svart

1

DISPSTDCH

44177

Droppskydd för DISPSTDCH

Vit

1

DISPSTDCH

TF2STDSLV

Golvstativ med droppskydd och skylt.

Krom

1

IFS1LTFSC

24

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Kunder kan välja en design för tvättrummet
från någon av våra många kreativa mallar

Skräddarsydda dispensrar
Vår framstående tryckteknik kombineras med ett stort urval av färger för att
skapa dispensrar som skräddarsys bara för dig.
Vårt designteam samarbetar med dig för att skapa en Debdispenser som avspeglar din identitet eller dina önskemål.
Genom vår särskilda process skapas dispensrar med permanent tryck som står emot kemiska ämnen och naturlig
blekning, och håller under hela dispenserns livslängd.

Företagsidentiteter, logotyper,
användningsanvisningar eller
iögonfallande bilder av
fotokvalitet. Kunder
DU
kan välja en design
för tvättrummet från VÄLJER
någon av våra många
kreativa mallar.

Debs designteam kan förverkliga dina idéer och
skapa fantastiska och unika dispenserlösningar
som skräddarsys efter dina behov och önskemål.

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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Light

Estesol® Lotion PURE

Medium Heavy

Solopol® Lime
Solopol® GrittyFOAM®
Solopol® Classic

Heavy

Solopol® Classic PURE
Kresto® Universal WIPES
Solopol® Classic EXTRA

Super heavy

Kresto® Citrus
Kresto® Classic

• •
• •
• •
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kresto® Kolor ULTRA
Ultra / Specialist

Kresto® Special ULTRA
Kresto® Special WIPES

26

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

•
•

Tjära, sot,
asfalt, grafit och
metalldamm

Estesol Lotion
®

Borrslam

Estesol® Hair & Body

Vegetabiliska oljor
och animaliskt
fett

Dusch

Syntetiska och
petroleumbaserade
oljor, fetter och
smörjmedel

Produktnamn

Lätt industrismuts

Användningsområde

Allmän smuts

Vår handrengöring har utformats för att passa olika
arbetsmiljöer, och för olika typer av skadliga ämnen.

APPLICERING – SMUTS
Rengöringseffekt

TVÄTTA/RENGÖRA
PÅ ARBETSPLATSEN

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Användningsikoner

Medelgrov, grov
och mycket grov
handrengöring

Handrengöring
special

Handrengöring
special

Ecolabel-certifierad - för produkter som uppfyller
hårda tekniska krav med hjälp av livscykelutvärdering
(LCA) som miljöeffekter som skapas i alla stadier av en
produkts livscykel, inklusive tillverkning, användning
och avfallshantering.

Astopon® = raffinerat pulver av valnötsskal

SILICONE

Våtrengöringsdukar
för handrengöring

Utan silikon

USDA Biopreferred
USDA BioPreferred-programmet certifierar att produkten
uppfyller nationell standard för mängden av innehåll
som erhålls från förnyelsebara biologiska resurser, eller
biologiskt baserat innehåll.

Eucornol® = hudskydd som förstärker huden

Rengöringseffekt för handrengöring på arbetsplatsen
Light: Estesol®

Medium heavy: Solopol®

Heavy: Solopol® / Kresto®

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecolabelcertifierad

Inget vatten krävs

Naturliga
skrubbmedel

Innehåller
Eucornol®
hudvårdsmedel

Innehåller inga
färgämnen

Oparfymerad

Silikonfri

Fri från petroleumbaserade
lösningsmedel

Färg från frukt,
grönsaker och
andra livsmedel

Bläck, färgmedel
och pigment

Harts, lim och
tätningsmedel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ultra: Kresto®

PRODUKTEGENSKAPER

Lacker, fernissor
och beläggningar

Alkyd- och
akrylbaserade
färger

Olje- och
vattenbaserade
färger

S/FÖRORENINGAR

Super heavy: Solopol® / Kresto®

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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TVÄTTA/RENGÖRA LIGHT
Estesol® Lotion

Rengöringseffekt

SILICONE

CREME
TVÅL
Användningsområden:
Allmän användning i industrimiljöer

Handrengöring lätt
Allmän smuts | Smuts

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

•

Lätt parfymerat cremetvål för daglig användning
som avlägsnar allmän smuts.

LTW1L

6

1 L patron

•

Innehåller återfuktande medel som bidrar till att
förhindra att huden torkar ut

LGT1LDSSC

15

1 L dispenser

En mild blandning av tensider för snabb och
effektiv handrengöring

LTW2LT

4

2 L patron

LGT2LDPSC

8

2 L dispenser

LTW4LTR

4

4 L patron

LGT4LDRSC

6

4 L dispenser

•

Estesol® Lotion PURE

Tvätta/Rengöra light

SILICONE

Rengöringseffekt

Tvätta/Rengöra light
Användningsområden:
För industrin och
livsmedelsindustri /-hantering

Handrengöring lätt
Allmän smuts | Smuts

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

PUW1L

6

1 L patron

LGT1LDSSC

15

1 L dispenser

PUW2LT

4

2 L patron

LGT2LDPSC

8

2 L dispenser

PUW4LTR

4

4 L patron

LGT4LDRSC

6

4 L dispenser

•

Parfymfri och färgämnesfri cremetvål för lätt
handrengöring

ARTIKELNR.

•

Innehåller återfuktande medel som bidrar till att
förhindra att huden torkar ut

•

En mild blandning av tensider för snabb och
effektiv handrengöring

CREME
TVÅL

Dispensrar Tvätta/Rengöra light
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ANTAL
PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

LGT1LDSSC

Deb Stoko Cleanse Light 1L

Vit

15

LTW1L, PUW1L

LGT2LDPSC

Deb Stoko Cleanse Light 2L

Vit

8

LTW2LT, PUW2LT

LGT4LDRSC

Deb Stoko Cleanse Light 4L

Vit

6

LTW4LTR, PUW4LTR

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Estesol® Hair & Body

Rengöringseffekt

Tvätta/Rengöra light

SILICONE

Användningsområden:
I duschen inom alla industrier

En allmänt behagligt parfymerad håroch duschgel

ARTIKELNR.

•
•

•

GEL

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

Behagligt parfymerad duschgel för både honom
och henne som avlägsnar allmän smuts

HAB250ML

12

250 ml flaska

Innehåller glycerin som hjälper till att förebygga
att huden torkar ut så att huden känns mjuk och
följsam

HAB1L

6

1 L patron

SHW1LDSSC

15

1 L dispenser

HAB2LT

4

2 L patron

SHW2LDPSC

8

2 L dispenser

HAB4LTR

4

4 L patron

SHW4LDRSC

6

4 L dispenser

Det går lätt och snabbt att skölja av den, och den
lämnar inga tvålaktiga rester

Dispensrar Tvätta/Rengöra light

ANTAL PER ANVÄNDS TILLSAMMANS
KARTONG MED

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

SHW1LDSSC

Deb Stoko Cleanse Shower 1L

Vit

15

HAB1L

SHW2LDPSC

Deb Stoko Cleanse Shower 2L

Vit

8

HAB2LT

SHW4LDRSC

Deb Stoko Cleanse Shower 4L

Vit

6

HAB4LTR

TVÄTTA/RENGÖRA MEDIUM HEAVY
Solopol® Lime

Rengöringseffekt

•

•

•

SILICONE

Tvätta/Rengöra medium heavy
FLYTANDE
TVÅL

Handrengöring medelgrov

Användningsområden:

Olja | Fett | Allmän smuts

Inom industrin för att avlägsna medelgrov
till grov smuts

Handrengöring utan petroleumbaserade
lösningsmedel med Debs patenterade kombination
av majsgranulat och limeextrakt
Naturlig, icke-nötande och biologiskt
nedbrytningsbart skrubbmedel med majsgranulat
som rengör huden på djupet utan att skada huden
eller miljön
Innehåller glycerin och vetegroddextrakt som
återfuktar och behandlar huden

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

LIM2LT

4

2 L patron

HVY2LDPSC

8

2 L dispenser

LIM4LTR

4

4 L patron

HVY4LDRSC

6

4 L dispenser

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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TVÄTTA/RENGÖRA MEDIUM HEAVY

Solopol® GrittyFOAM®

SILICONE

Rengöringseffekt

Tvätta/Rengöra medium heavy
SKUMHANDRENGÖRING

Medelgrov skumhandrengöring
Olja | Fett | Rök/aska | Smörjmedel
•
•
•

Världens första skumhandrengöring med
skrubbmedel
3 ml Solopol® GrittyFOAM® vätska förvandlas till 15
ml skum, vilket ger 47 % mer handrengöring per liter
jämfört med traditionella handrengörare
Ett milt recept utan petroleumbaserade
lösningsmedel, kombinerat med icke-nötande
biologiskt nedbrytbara skrubbmedel som gör
att händerna känns mjuka och behandlade efter
användning

Användningsområden:
Inom industrin för att avlägsna medelgrov
smuts

ARTIKELNR.
GPF3LEURO

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG
4

3,25 L patron

Dispensrar för Solopol® GrittyFOAM®

ARTIKELNR

1 dosering (3 ml)
av Solopol®
GrittyFOAM®

2 doseringar (4,4 ml) av
traditionell medelgrov
handrengöring

DISPENSERNAMN

FÄRG

ANTAL
ANVÄNDS
PER
TILLSAMMANS
KARTONG MED

GF3LDWHSC Deb Stoko Heavy Duty Foam

Vit

6

GPF3LEURO

GF3LDBLSC

Svart

6

GPF3LEURO

Deb Stoko Heavy Duty Foam

Unik dispenserteknik för Solopol GrittyFOAM
1.

Flytande rengöring kommer in i dispenserns skumkammare

2.

Rengöringen fylls med luft för att skapa skum

3.

Tjockt, krämigt, djuprengörande skum doseras
Solopol® GrittyFOAM® pumpkammare
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Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

TVÄTTA/RENGÖRA HEAVY

Solopol® Classic

Rengöringseffekt

SILICONE

Lösningsmedelsfri handrengöringspasta,
för grov smuts
Olja | Fett | Rök/aska | Smörjmedel

Användningsområden:
Inom industrin för att avlägsna grov smuts
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

Lösningsmedelsfritt handrengöringsmedel för
grov smuts

SOL250ML

12

250 ml tub

•

Astopon® naturliga skrubbmedel tar försiktigt bort
smuts utan att skada huden

SOL2LT

4

2 L patron

HVY2LDPSC

8

2 L dispenser

Innehåller hudskyddsprodukten Eucornol® som
minimerar risk för hudirritation

SOL4LTR

4

4 L patron

HVY4LDRSC

6

4 L dispenser

Rengöringseffekt

SILICONE

Lösningsmedelsfri handrengöringspasta,
för grov smuts
Olja | Fett | Rök/aska | Smörjmedel
•
•
•
•

Kresto® Universal WIPES

FLYTANDE
HANDRENGÖRING

•

•

Solopol® Classic PURE

Tvätta/Rengöra heavy

Lösningsmedelsfritt handrengöringsmedel för grov
smuts
Astopon® naturliga skrubbmedel tar försiktigt bort
smuts utan att skada huden
Innehåller hudskyddsprodukten Eucornol® som
minimerar risk för hudirritation
Parfym-och färgämnesfritt recept

Rengöringseffekt

SILICONE

Våtrengöringsdukar för handrengöring
vid hårt sittande smuts
Olja| Fett | Allmän smuts

Tvätta/Rengöra heavy
FLYTANDE
HANDRENGÖRING

Användningsområden:
Inom industrin och livsmedelsproduktion
för att avlägsna grov smuts
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SCP2LT

4

2 L patron

HVY2LDPSC

8

2 L dispenser

SCP4LTR

4

4 L patron

HVY4LDRSC

6

4 L dispenser

Tvätta/Rengöra heavy
VÅTRENGÖRINGSDUKAR
Användningsområden:
Används utan vatten på arbetsplatsen, och
av personer som arbetar mobilt

•

Kraftiga, extra stora våtrengöringsdukar

•

Impregnerade med kraftfulla
rengöringsingredienser som avlägsnar ett brett
spektrum av skadliga ämnen

•

Innehåller återfuktning som gör huden mjuk och
följsam

ARTIKELNR.

•

Används snabbt och enkelt, utan att lämna en
klibbig yta på huden efteråt

UNV150W

ANTAL PER
KARTONG
4

STORLEK
150 våtrengöringsdukar

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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TVÄTTA/RENGÖRA SUPER HEAVY

Solopol® Classic EXTRA

SILICONE

Rengöringseffekt

Handrengöring för mycket grov rengöring
Olja | Fett | Rök/aska | Smörjmedel
•

•
•

Kresto® Citrus

Astopon® naturliga skrubbmedel tar försiktigt bort
smuts utan att skada huden
Innehåller hudskyddsprodukten Eucornol® som
minimerar risk för hudirritation

SILICONE

Kresto® Classic

En patenterad kombination av naturlig apelsinolja
med handskrubbmedel av majsgranulat för en
högeffektiv rengöring
Innehåller återfuktande ämnen som gör huden mjuk
och följsam
Avlägsnar snabbt många olika sorters kraftigt
ingrodd, industriell smuts

SILICONE

Rengöringseffekt

Handrengöring för mycket grov rengöring
Olja | Fett | Rök/aska | Smörjmedel
•

•
•

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

SCU2LT

4

2 L patron

HVY2LDPSC

8

2 L dispenser

SCU4LTR

4

4 L patron

HVY4LDRSC

6

4 L dispenser

Tvätta/Rengöra super heavy
FLYTANDE
Användningsområden: HANDRENGÖRING
Inom industrin för att avlägsna extremt
(mycket) grov smuts

Olja| Fett | Asfalt | Bindemedel

•

Användningsområden:
Inom industrin för att avlägsna extremt
grov smuts
ARTIKELNR.

Handrengöring för mycket grov
rengöring, med citrus

•

FLYTANDE
HANDRENGÖRING

Lösningsmedelsfritt recept med utmärkt
rengöringseffekt som avlägsnar extremt grov
smuts

Rengöringseffekt

•

Tvätta/Rengöra super heavy

Innehåller toxikologiskt säkra lösningsmedel som
avlägsnar ingrodd oljebaserad smuts utan att
skada huden
Innehåller hudskyddsprodukten Eucornol® som
minimerar risk för hudirritation
Astopon® naturliga skrubbmedel tar försiktigt bort
smuts utan att skada huden

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

CIT2LT

4

2 L patron

HVY2LDPSC

8

2 L dispenser

CIT4LTR

4

4 L patron

HVY4LDRSC

6

4 L dispenser

Tvätta/Rengöra super heavy
FLYTANDE
Användningsområden:
HANDRENGÖRING
Inom industrin för att
avlägsna extremt grov smuts
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

KCL250ML

12

250 ml tub

KCL2LT

4

2 L patron

HVY2LDPSC

8

2 L dispenser

KCL4LTR

4

4 L patron

HVY4LDRSC

6

4 L dispenser

Dispensrar för Tvätta/Rengöra
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ANTAL
PER
KARTONG

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

ANVÄNDS TILLSAMMANS MED

HVY2LDPSC

Deb Stoko Cleanse Heavy
2L

Vit

8

LIM2LT, SOL2LT, SCP2LT,
SCU2LT, CIT2LT, KCL2LT

HVY4LDRSC

Deb Stoko Cleanse Heavy
4L

Vit

6

LIM4LTR, SOL4LTR, SCP4LTR,
SCU4LTR, CIT4LTR, KCL4LTR

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

TVÄTTA/RENGÖRA ULTRA

Kresto® Kolor ULTRA

Rengöringseffekt

FLYTANDE
HANDRENGÖRING

Handrengöring special
Bläck | Färgämnen | Pigment
•
•
•
•

Kresto® Special ULTRA

Innehåller aktiva ämnen som enkelt avlägsnar
bläck och färgämnen från huden
Lösningsmedelsfritt för att minska risken för
hudirritation
Astopon® naturliga skrubbmedel tar försiktigt bort
smuts utan att skada huden
Eftersom sammansättningen är koncentrerad
krävs det endast en liten mängd för att avlägsna
skadliga ämnen

Rengöringseffekt

•

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

KKU250ML

12

250 ml tub

KKU2LT

4

2 L patron

ULT2LDPSC

8

2 L dispenser

Tvätta/Rengöra Ultra
FLYTANDE
Användningsområden: HANDRENGÖRING
Inom industrin för att avlägsna färg, lack och
bindemedel

Bets | Harts | Bindemedel | Oljefärg

•

Användningsområden:
Inom industrin för att avlägsna bläck,
färgämnen, färgämnen från livsmedel/
vegetabilier

SILICONE

Handrengöringsmedel Special Ultra

•

Tvätta/Rengöra Ultra

SILICONE

Specialhandrengöring med milda lösningsmedel
som avlägsnar svårlösliga skadliga ämnen
Astopon® naturliga skrubbmedel tar försiktigt bort
smuts utan att skada huden
Eftersom sammansättningen är koncentrerad
krävs det endast en liten mängd för att avlägsna
skadliga ämnen

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

KSP250ML

12

250 ml tub

KSP2LT

4

2 L patron

ULT2LDPSC

8

2 L dispenser

Dispensrar för Tvätta/Rengöra Ultra

Kresto® Special WIPES

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

ULT2LDPSC

Deb Stoko Cleanse Ultra
2L

Vit

Rengöringseffekt

SILICONE

Våtrengöringsdukar för handrengöring
Ultra
Bets | Harts | Bindemedel | Oljefärg
•

Kraftiga, extra stora våtrengöringsdukar

•

Impregnerade med en vätska baserad på milda
estrar för högeffektivt borttagande av skadliga
ämnen från färg och i lackeringsverkstäder

•

Innehåller glycerin som återfuktar och vårdar
huden

ANTAL PER
KARTON
8

ANVÄNDS
TILLSAMMANS MED
KKU2LT, KSP2LT

Tvätta/Rengöra Ultra
VÅTRENGÖRINGSDUKAR
Användningsområden:
Används utan vatten inom industrin,
inklusive tryckerier och lackeringsverkstäder
ARTIKELNR.
ULT70W
ULT150W

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG
70 våtren6
göringsdukar
4

150 våtrengöringsdukar

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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HANDHYGIEN
Ett sortiment med antimikrobiella tvålar och handdesinfektionsmedel som ger en hög nivå på
handhygien i miljöer som är hygienkänsliga, t.ex. inom livsmedelsindustrin och sjukvården,
eller i andra miljöer som kräver hög handhygiennivå. Handhygien är det viktigaste sättet att
skydda från infektioner och förebygga korskontamination.

•
•

•
•

Lämplig till latex- och
nitrilhandskar

Hypoallergen

Lämplig för
livsmedelsindustrin

Innehåller inga färgämnen

•
•

Oparfymerad

•
•

Inklusive skumpumpen för
större dos = 1,5 ml

•
•

Applicera på rena händer

Vid handdesinfektion –
applicera endast på fysiskt
rena händer

Begränsat virusdödande
– inkapslade virus (enligt
EN14476)

Fullt virusdödande – inkapslade och icke-inkapslade
virus (enligt EN14476)

Svamp- och jästdödande
(enligt EN1650 & EN1275)

•
•

Avlägsnar allmän smuts

OxyBAC Extra FOAM
Wash
®

PRODUKTEGENSKAPER

Avlägsnar feta livsmedel,
t. ex. vegetabilisk olja och
animaliskt fett

OxyBAC® FOAM Wash

APPLICERING

Vid handtvätt – skölj med
vatten

Antimikrobiell

Produktnamn

Bakteriedödande (enligt
EN1500)

Användningsområdet

Bakteriedödande (enligt
EN1499)

ANTIMIKROBIELL AKTIVITET

• • • •
• • • • •

Användningsikoner

Antimikrobiella tvålar

34

HACCP International Certified
Produkter som certifierats av HACCP International har förklarats säkra att använda med livsmedel, och lämpliga för
användning i livsmedelsindustrier som driver ett HACCP-baserat livsmedelssäkert program. HACCP International
är en ledande oberoende livsmedelsvetenskaplig organisation med globalt certifieringsprogram för produkter och
tjänster. som inte är livsmedel, men används inom livsmedelsindustrin.

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

TVÄTTA/RENGÖRA ANTIMIKROBIELL
OxyBAC® FOAM Wash
SKUMTVÅL

En fyllig, krämig skumtvål med
antibakteriellt bredspektrum som
innehåller Accelerated Hydrogen
Peroxide®
•
•

•

•

•

Användningsområden:

Parfymfri skumtvål för händerna som är fri
från konserveringsmedel
Innehåller Accelerated Hydrogen Peroxide®
en unik patenterad bredspektrumbiocid som
är högeffektiv mot bakterietillväxt (EN1499)
och svamptillväxt (EN1650), samt effektiv
mot många virus
Påverkar inte den antibakteriella
resistensen. Väteperoxiden bryts ner till syre
och vatten utan att skada miljön
Särskilt framtagen för användning i känsliga
livsmedelsmiljöer med höga krav på hygien.
Oberoende tester bevisar produktens ickeöverförande egenskaper
Ett hypoallergent recept som är säkrare för
huden och för miljön jämfört med alla andra
antibakteriella tvålar

Alla livsmedelsberedande och
livsmedelshanterande verksamheter,
livsmedelsservice och catering där
livsmedel hanteras

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

OXY1LSC

6

1 L patron

ANT1LDSSC

15

1 L dispenser

ARTIKELNR.

OxyBAC® Extra FOAM Wash
SKUMTVÅL

En fyllig, krämig skumtvål med
antibakteriellt bredspektrum som
innehållerAccelerated Hydrogen
Peroxide® och DoubleDOSE™-pump
•

•
•

•
•

•

Användningsområden:

Innefattar Deb DoubleDOSE™pumpen för
områden som kräver ytterligare rengöring
eller i högriskmiljöer som hanterar
livsmedel
Parfymfri skumtvål för händerna som är fri
från konserveringsmedel
Innehåller Accelerated Hydrogen Peroxide®
en unik patenterad bredspektrumbiocid som
är högeffektiv mot bakterietillväxt (EN1499)
och svamptillväxt (EN1650), samt effektiv
mot många virus
Påverkar inte den antibakteriella
resistensen. Väteperoxiden bryts ner till syre
och vatten utan att skada miljön
Särskilt framtagen för användning i känsliga
livsmedelsmiljöer med höga krav på hygien.
Oberoende tester bevisar produktens ickeöverförande egenskaper
Ett hypoallergent recept som är säkrare för
huden och för miljön jämfört med alla andra
antibakteriella tvålar

Alla livsmedelsberedande och
livsmedelshanterande miljöer som kräver
en hög nivå av hygien och rengöring

ARTIKELNR.
OXYEX1LSC
ANT1LDSSC

ANTAL PER
KARTONG
6
15

STORLEK
1 L patron
1 L dispenser

Dispensrar för antimikrobiell tvätt/rengöring
ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

ANT1LDSSC

Deb Stoko Cleanse Antimicrobial
1L

Vit

ANTAL PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG
15

OXY1LSC, OXYEX1LSC

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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HANDHYGIEN
Ett sortiment med antimikrobiella tvålar och handdesinfektionsmedel som ger en hög
nivå på handhygien i miljöer som är hygienkänsliga, t.ex. inom livsmedelsindustrin och
sjukvården, eller i andra miljöer som kräver hög handhygiennivå. Handhygien är det
viktigaste sättet att skydda från infektioner och förebygga korskontamination.
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Innehåller inga färgämnen

Inklusive skumpumpen för
större dos = 1,5 ml

• • • • • • •

Lämplig till latex- och
nitrilhandskar

•

Hypoallergen

•

Lämplig för
livsmedelsindustrin

•

Oparfymerad

•

Applicera på rena händer

•

Avlägsnar allmän smuts

•

Avlägsnar feta livsmedel,
t. ex. vegetabilisk olja och
animaliskt fett

•

Vid handtvätt – skölj med
vatten

•

Begränsat virusdödande
– inkapslade virus (enligt
EN14476)

•

Deb InstantFOAM®
Complete OPTIDOSE

Produktnamn

Bakteriedödande (enligt
EN1499)

Fullt virusdödande
– inkapslade och ickeinkapslade virus (enligt
EN14476)

Vid handdesinfektion –
applicera endast på fysiskt
rena händer

PRODUKTEGENSKAPER

Svamp- och jästdödande
(enligt EN1650 & EN1275)

Desinficera

APPLICERING

Deb InstantFOAM®
Complete

Desinficering

Användningsområde

ANTIMIKROBIELL AKTIVITET
Bakteriedödande (enligt
EN1500)

Användningsikoner

• • • • •

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

HANDDESINFEKTION

Deb InstantFOAM® Complete
SKUM

Alkoholbaserad skumhanddesinfektion

Världens första virucida skumhanddesinfektion

Baktericid I Virucid I Jästicid I Mykobaktericid
•

•
•

•
•

•

Parfymfri och färgämnesfri,
hypoallergen, alkoholbaserad
handdesinfektion
Används utan vatten och dödar 99,999
% av de flesta vanliga bakterierna
Bredspektrum, högeffektiv baktericid
(EN1500), virucid, (EN14476), jästicid
(EN1650) mykobactericid (EN14348)
Oberoende tester bevisar produktens
icke-överförande egenskaper
Sprider sig snabbt och lätt över
händerna och lämnar ingen klibbig yta
på huden
Innehåller återfuktande medel som
bidrar till att förhindra torr hud

Användningsområden:
I alla hygienkänsliga miljöer, eller där en högre
hygiennivå krävs
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

2717

12

47 ml pumpflaska

2718

6

250 ml pumpflaska

2719

12

400 ml pumpflaska

2720

6

1 L patron

IFS1LTFSC

3

SAN1LDSSC

15

IFSTF2SC

8

IFS1LDSSC

15

1 L patron till TF Ultra
dispenser
1 L dispenser för
desinfektion
1 L Deb Instant FOAM
TF ULTRA dispenser
1 L Deb Instant FOAM
dispenser

Deb InstantFOAM® Complete OPTIDOSE™
Incorporating

Med 1,5 ml OPTIDOSE™skumpump för
användning i hygienkänsliga miljöer

2719EX

12

400 ml pumpflaska

2720EX

6

1 L patron

SAN1LDSSC

15

IFS1LDSSC

15

1 L dispenser för
desinfektion
1 L Deb Instant FOAM
dispenser

Dispensrar för desinfektion
ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

SAN1LDSSC 1 L dispenser för desinfektion

FÄRG

ANTAL PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG

Vit

15

2720, 2720EX

IFSTF2SC

1 L Deb Instant Foam TF ULTRA
dispenser

Vit

8

IFS1LTFSC

IFS1LDSSC

1 L Deb Instant FOAM dispenser

Vit

15

2720, 2720EX

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

37

ÅTERSTÄLLA

Normal hud

Torr & irriterad hud

Mycket torr &
irriterad hud

38

1

Särskilt för användning på
hela kroppen

Produktnamn

Stokolan® Light PURE

•

•

•

Stokolan® Light Gel

•

•

•

•

Stokolan® Hand & Body

•

•

•

•

Stokolan® Classic

•

•

•

•

Stokolan® Sensitive
PURE

•

•

•

•

Stokolan® Intense

•

•

•

•

2

3

Lämplig för händer,
ansikte och kropp

Hudvårdande effekt

Mjukgör huden

Användningsområde

Återfuktar huden

Återuppbyggande efter-arbetet-krämer som håller
huden frisk genom att göra den mjuk och följsam,
och motverkar torrhet. Det är en viktig del i bästa
praxis för hudvård att använda återställande
krämer.

Reparerar och återställer
huden

AKTIVITET

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Användningsikoner

Normal hud

Lämplig för
ansiktet

3

2

1

Torr hud

Mycket torr hud

Lämplig
tillsammans
med
handskar

ECARF kvalitetsmärke
Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) utdelar ECARF-kvalitetsmärket till allergivänliga
produkter. Lämplig för personer med allergi och/eller eksem.

Silikonfri

Absorberas snabbt

Lämplig till latex- och
nitrilhandskar

ECARF-certifierad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mycket torr och irriterad
hud

•

Torr, irriterad och känslig
hud

•

Torr och irriterad hud

•

Normal hud

Oparfymerad

•

Lämplig för allergiker och
hud med eksem

Innehåller inga färgämnen

PRODUKTEGENSKAPER

•

•

•
•

Utan silikon

Lämplig för
livsmedelsindustrin

APPLICERING

SILICONE

•

•
•

•

•

•

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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UNIVERSELL ANVÄNDNING

Stokolan® Light PURE

Återställningseffekt
1

Stokolan® Hand & Body

Ger inte smak eller doft åt livsmedel

•

Innehåller glycerin, allantoin och sheabutter som
återfuktar och vårdar huden
Lämplig under latex- och nitrilhandskar

Återställningseffekt

STORLEK

RES100ML

12

100 ml tub

RES1L

6

1 L patron

RES1LDSSC

15

1 L dispenser

SILICONE

Normal hud
GEL

Fuktgivande gel

Användningsområden:

Normal hud

Inom industrin och inom sjukvård, kontor
och offentliga toaletter/tvättrum

•

Innehåller glycerin som återfuktar huden

•

Kreatin stärker hudens egna skydd av
barriärlipider och hjälper cellförnyelsen

Återställningseffekt

•

ANTAL PER
KARTONG

ARTIKELNR.

Behagligt parfymerad fuktgivande gel som
absorberas snabbt, och har en kylande effekt på
huden

1

40

Används inom industrin, i miljöer som
hanterar livsmedel, och inom sjukvård,
kontor och offentliga toaletter/tvättrum

•

•

KRÄM

Användningsområden:

Normal hud
Parfymfritt och färgämnesfritt milt recept som
minskar risken för hudirritation

1

Normal hud

Vårdande krämer

•

•

Stokolan® Light Gel

SILICONE

SILICONE

Fuktgivande lotion för händerna
och kroppen

Normal hud
Överlägsen vårdande effekt med egenskaper
som gör att den snabbt tränger in i huden och på
kroppen

•

Särskilt utformat recept som återfuktar huden och
stärker hudens naturliga återuppbyggnad

•

Innehåller en unik blandning av ingredienser som
förstärker hudens elasticitet och förlänger den
fuktgivande effekten

ANTAL PER
KARTONG

STORLEK

SGE100ML

12

100 ml tub

SGE1L

6

1 L patron

RES1LDSSC

15

1 L dispenser

ARTIKELNR.

Normal hud
LOTION

Användningsområden:

Inom industrin och inom sjukvård, kontor
och offentliga toaletter/tvättrum

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SBL100ML

12

100 ml tub

SBL1L

6

1 L patron

RES1LDSSC

15

1 L dispenser

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Stokolan® Classic

Återställningseffekt
2

SILICONE

KRÄM

Berikade vårdande krämer
Torr | Irriterad hud

•

•
•

Torr & irriterad hud

En koncentrerad fuktgivande och vårdande kräm
som hjälper till att återställa fukten hos torr och
irriterad hud

Användningsområden:
I industri- och sjukvårdsmiljöer, särskilt
där medarbetarna riskerar att få torr och/
eller irriterad hud
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

Högt glycerininnehåll förstärker elasticiteten och
lugnar huden

SCL100ML

12

100 ml tub

Innehåller lanolin som stärker hudbarriären och
mjukar upp huden

SCL1L

6

1 L patron

RES1LDSSC

15

1 L dispenser

SPECIALANVÄNDNING
Stokolan® Sensitive PURE

Återställningseffekt
2

SILICONE

Återuppbyggande kräm för känslig hud
Torr | Irriterad hud

•

Fuktgivande och återuppbyggande kräm utan
parfym, färgämnen eller konserveringsmedel

•

Utformad för att ge utmärkta fuktgivande
egenskaper, stärka hudens elasticitet och lugna
huden

•

Stokolan® Intense

Bedömd av HACCP för att bekräfta lämplighet för
livsmedelsindustrin

Återställningseffekt
3

•
•

•

SILICONE

Torr & irriterad hud
KRÄM

Användningsområden:
Industri-, livsmedelshanterings- och
sjukvårdsmiljöer, särskilt för personal med
tendenser till torr eller irriterad hud
ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SSP100ML

12

100 ml tub

SSP1L

6

1 L patron

RES1LDSSC

15

1 L dispenser

Mycket torr & irriterad hud
KRÄM

Intensivt hudvårdande kräm

Användningsområden:

Mycket torr | Irriterad hud

Industri- och sjukvårdsmiljöer, särskilt för
personal med tendenser till mycket torr
eller irriterad hud

Särskilt utformad för att vårda och återuppbygga
skadad, mycket torr och irriterad hud på djupet
Innehåller en sammansättning av aktiva ingredienser
- bivax, druvkärnolja och ceramidkomplex,
allantoin och urea - som återfuktar, mjukgör och
återuppbygger huden
Det mycket koncentrerade receptet minskar
fuktförlust och hjälper till att stärka hudens
elasticitet

ARTIKELNR.

ANTAL PER
STORLEK
KARTONG

SIN100ML

12

100 ml tub

SIN1L

6

1 L patron

RES1LDSSC

15

1 L dispenser

Dispensrar för Återställa

ARTIKELNR

DISPENSERNAMN

FÄRG

RES1LDSSC

Deb Stoko Restore
1L

Vit

ANTAL PER
ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
KARTONG
15

RES1L, SBS1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L,
SSP1L, SIN1L

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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Deb Stoko System
Dispensrar
Ett unikt urval av 1 L, 2 L och 4 L slutna och låsta dispensrar
som kan användas tillsammans med alla hudvårdsprodukter.
•

Slutet system – produkten är alltid fräsch vid
dosering

•

Optimal dos – ger rätt mängd och motverkar
överdosering

•

Låsbar – hindrar åtkomst för obehöriga

•

Stora tryckknappar – enkla att använda

•

Patronsystem – minimerar produktspill och
överförbrukning

•

Rengöringsbara ytor – ger snabbt och lätt underhåll

•

Droppar inte, stockar sig inte – ger inget kladd

•

Smidiga – tomma patroner byts lätt ut på bara
några sekunder

Alla Deb Stokodispensrar skyddas av
BioCote®Ett silverbaserat antibakteriellt
medel som förhindrar tillväxten av
bakterier och mögelsvampar.
Alla dispensrar som tillverkas av Deb har
livstidsgaranti. TouchFREE dispensrar
har 5 års garanti förutsatt rätt
installering och användning.

Hygien- och hudvårdscenter
Robusta lätta tavlor som är förmonterade med passande Deb Stoko dispensrar,
för att skapa ett komplett hudvårdsprogram.
Deb Stoko Hudvårdscenter - liten

Deb Stoko Hygiencenter

Dispensrar:

Dispensrar:

(1) Deb Stoko Protect 1L
(1) Deb Stoko Cleanse
Heavy 2L
(1) Deb Stoko Cleanse
Washroom 1L
(1)Deb Stoko Restore 1L

(1) Deb Stoko Antimicrobial 1L
(1) Deb Stoko Sanitise 1L
(1) Deb Stoko Restore 1L
Kod: SHYCTR1SE

Kod: SSCLGE2SWE

Deb Stoko Hudvårdcenter
Dispensrar:
(1) Deb Stoko Protect 1L
(1) Deb Stoko Cleanse Heavy 4L
(1) Deb Stoko Cleanse Light 2L
(1) Deb Stoko Restore 1L
Vare nr. SSCLGE1SE
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Deb Stoko Hudvårdcenter - GrittyFOAM
Dispensrar:
(1) Deb Stoko Protect 1L
(1) Deb Stoko GrittyFoam 3,25L
(1) Deb Stoko Cleanse
Washroom 1L
(1) Deb Stoko Restore 1L
Vare nr. SSCLGF1SE

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

Deb Stoko Support
Det är en ständig utmaning för alla företag och organisationer att implementera
hudvårdsrutiner som alla följer och förstår.
Därför har Deb skapat ett unikt utbildnings- och uppföljningssupportprogram
som är tillgängligt för alla kunder som använder Deb Stokos sortiment.
Kontinuerlig utbildning på plats
Hjälper till att förbättra och upprätthålla standarden inom hudvård genom att tillhandahålla ett antal
kommunikationsverktyg som stödjer kontinuerlig utbildning.

Uppföljning före och efter
installation
Vårt expertteam genomför uppföljning före och
efter installation för att säkerställa att rätt Deb
Stoko-produkter och dispensersystem väljs ut
och installeras. Detta leder till nöjda kunder.

Årlig uppföljning
Våra expertteam kan även genomföra årliga
uppföljningar för att upprätthålla standarden
på de Deb Stoko-dispensrar som installerats,
genomgång av produkterna som används och
presentation av nya produkter samt utbildning
som kan ge ytterligare fördelar för användaren.

Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com

43

SVERIGE
Deb Sverige AB
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
T: 031 16 50 50 F: 031 40 60 53
debse@deb.se www.debgroup.com
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Mer information finns i produktinformationsbladet/säkerhetsdatabladet på www.debgroup.com
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