Deb® InstantFoam


Desinfecterend schuim voor de handen, doodt 99.999% van de
bacteriën in slechts 15 seconden, zonder gebruik van water



Geen overdracht van geur op voedsel



Zorgt voor een soepele en gezonde huid zonder uitdroging



Product voldoet aan norm EN1500



Geen geur en kleurstoffen: vermindert kans op
allergische reacties en huid irritaties

BioCote®
BioCote® zilver-ion technologie is verwerkt in alle Deb dispensers. De technologie is effectief, het
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Deb® Clear Foam
Wash



Deb® PureBac Foam
Wash



Deb® Original Foam
Wash



Deb® InstantFoam

Deb® Relax Foam
Wash

reduceert het aantal levende bacteriën en schimmels op het oppervlak van de met BioCote®
behandelde dispensers binnen 2 uur en over een periode van 24 uur tot 99.99%. De BioCote® zal niet
slijten, afwassen of uitlogen gedurende de levensduur van de dispenser. Zilver is onschadelijk en een
veilig alternatief voor de antimicrobiële stof Triclosan.
Hoe werkt de zilvertechnologie?
1) Microben besmetten het oppervlak van een met BioCote® beschermde dispenser

2) De zilverionen zijn in staat om de vervuilende microben te bestrijden
Zilverionen voegen microbiële eiwitten in de cel en celwand samen
Zilverionen zorgen ervoor dat er geen DNA replicatie meer kan gebeuren
Zilverionen bevorderen de vorming van reactieve zuurstofdeeltjes
3) De microben sterven en de dispenser is beschermd tegen microbiële vervuiling

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over onze diensten
en producten telefonisch contact met ons op.
Tel: 03/236.73.49
Fax: 03/235.85.08
Brabopak bvba
Uilenbaan 200 Unit 6
2160 Wommelgem
mail@brabopak.com
Deb® unit met brabopak logo

Deb® unit met keurslager logo

Deb® Clear Foam Wash

Deb® Original Foam Wash


Geen geur en kleurstoffen: vermindert kans op



allergische reacties en huid irritaties

kleurstof



Geen overdracht van geur op voedsel



Glycerine zorgt voor een soepele en vochtige huid



Luxe schuimzeep met een hoogwaardige formulering: geeft



Product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel

een zijdezacht gevoel en ruikt lekker fris


Bevat huidconditioners die de vochtigheid van de huid

en is daardoor milieuvriendelijk


verbeteren waardoor deze minder snel uitdroogt

Luxe schuimzeep met een hoogwaardige formulering: geeft
een zijdezacht gevoel en ruikt lekker fris



Bespaart water door instant schuimende werking



Bespaart water door instant schuimende werking



Schuim verspreid zich snel over de handen en spoelt



Schuim verspreid zich snel over de handen en spoelt

makkelijk af


makkelijk af

Hygiënisch, geen vervuiling van buitenaf door een luchtdicht



pompsysteem


Hygiënisch, geen vervuiling van buitenaf door een luchtdicht
pompsysteem

Zuinig, slechts 1 dosering is nodig voor een
effectieve huidreiniging

Deb® PureBac Foam Wash


Aangenaam geparfumeerde, milde schuimzeep zonder

Effectieve, parfumvrije schuimzeep die de groei van micro



Zuinig, slechts 1 dosering is nodig voor een
effectieve huidreiniging

Deb® Relax Foam Wash


Milde schuimzeep, aangenaam Oosters geparfumeerd

organismen op de huid helpt beheersen door de werking van

(mandarijn, bergamot, kruidnagel en kaneel )met een rijke

Dedecyldimonium Chloride

mix van essentiële oliën (cederhout en patchoeli)



Besmet geen voedsel en vermindert kans op huid irritaties



Glycerine zorgt voor een soepele en vochtige huid



Schuim verspreid zich snel over de handen en spoelt



Bespaart water door instant schuimende werking



Schuim verspreid zich snel over de handen en spoelt

makkelijk af


Hygiënisch, geen vervuiling van buitenaf door een luchtdicht
pompsysteem



inhoud volledig verbruikt wordt

Voor het gebruik wrijf de handen gedurende 30sec goed in,
afspoelen met stromend water en goed drogen

Hygiënisch, geen vervuiling van buitenaf door een luchtdicht

pompsysteem


Geen verspilling: bij normaal gebruik ontsnapt er geen lucht
aan de pomp waardoor de patroon zich opvouwt en de

Zuinig, slechts 1 dosering is nodig voor een
effectieve huidreiniging





Geen verspilling: bij normaal gebruik ontsnapt er geen lucht
aan de pomp waardoor de patroon zich opvouwt en de



makkelijk af

inhoud volledig verbruikt wordt


Zuinig, slechts 1 dosering is nodig voor een
effectieve huidreiniging

