
Visa att ni bryr er med 
PURELL SOLUTION™



Märket PURELL® visar ert engagemang för att skapa en 
omtänksam, ren tillvaro med specialisthygienlösningar 

från PURELL® för hud och ytor



Märket PURELL® ger sinnesfrid
PURELL-produkter är välkända och betrodda över hela världen som ett sätt att ge snabbt och effektivt skydd 
mot mikrober.1 När man ser märket PURELL skickar det ett tydligt meddelande om att ni bryr sig om renlighet, 
hälsa och välbefinnande genom att tillhandahålla hygienlösningar för händer och ytor som håller världsklass.

 
PURELL-produkter förbättrar er image genom att visa att ni bryr er tillräckligt 
mycket för att erbjuda det allra bästa.

PURELL-produkter visar att ni bryr er

Tro på att din anläggning är renare
PURELL-produkterna ger en känsla av kvalitet som sträcker sig till hela din 
verksamhet. Av de tillfrågade var det 79 % som sa att de får en bättre känsla 
gällande anläggningens renhet när de ser PURELL-produkterna.

Vi presenterar PURELL SOLUTION™
Märket som skapade PURELL omedelbar handdesinfektion presenterar en 
helhetslösning med handtvål och ytdesinfektionsprodukter för att på ett mer 
helhetligt sätt bekämpa spridningen av mikrober inom er anläggning. Ett komplett 
utbud av produkter som är sammansatta genom vetenskapliga metoder för att 
få skydd utan kompromisser, så att man aldrig behöver välja mellan effektiva 
produkter och produkter som människor är glada att få använda.

 
Gäster, kunder och anställda uppskattar tillförlitliga varumärken. I en nyligen 
genomförd studie svarade 84 % av de tillfrågade att de vara nöjda med 
renheten i en anläggning där PURELL-produkter används.
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Med grund i över 65 års erfarenhet av att konstruera dispensrar är nya PURELL® 
handhygiensystem hållbart och pålitligt. Vår påfyllningskonstruktion AT-A-GLANCE™ 
är det enklaste sättet att se när en refill behöver bytas.

Elegant design möter enkelt underhåll

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

PURELL ES®: Innovativt dispensersys tem för tvål och desinfektionsmedel



PURELL ES4 
MANUELLA

Hållbara och pålitliga  
manuella system.

Lätta att underhålla.

PURELL ES6 
BERÖRINGSFRIA

Beröringsfria system som är 
konstruerade för pålitlig funktion 

och enkelt underhåll.

PURELL ES8
BERÖRINGSFRIA, ENERGY-ON-THE-

REFILL OCH SMARTLINK™-KAPACITET

Beröringsfri innovation med 
energy-on-the-refill-teknik 
plus möjlighet att lägga till 
kommunikationsmoduler.

Alltid rätt val
Pålitlig funktion ES4 ES6 ES8
Varje ny refill fräschar upp dispenserns utseende JA JA JA

SANITARY SEALED™ hjälper till att minska potentialen för smitta JA JA JA

LOCK-OR-NOT™-teknik – kan konverteras till ett låssystem JA JA JA

AT-A-GLANCE™ påfyllningskonstruktion – ett enkelt sätt att se när en refill behöver bytas JA JA JA

Distinkt design för märket PURELL® – konstruerat för att passa överallt JA JA JA

Refillförpackningarna är återvinningsbara JA JA JA

Beröringsfri dosering JA JA

Energy-on-the-refill JA

Tillvalsmoduler ger förmåga till servicemeddelanden och övervakning JA

PURELL ES®: Innovativt dispensersys tem för tvål och desinfektionsmedel
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PURELL MESSENGER™ 
Golvstativ
PURELL MESSENGER golvstativ ger möjlighet 
att ställa en handdesinfektionsstation var den 
än behövs. De är idealiska för receptioner, 
lobbyer och andra delade entréer.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.
*Observera att FS8 Golvstående Doseringssystem inte är en lagervara och att den har en ledtid på upp till 14 veckor.

PURELL FS8 Golvstående  
Doseringssystem*

Dessa förstklassiga, beröringsfria  
golvstativ understryker dina höga 

kvalitetsstandarder samtidigt som de 
kompletterar alla typer av inredning.



PURELL® ES8 Dispensersystem: Handhygien som alltid är redo

När du väljer nya PURELL ES8 handhygiensdispensrar 
får du även en revolutionär dispenserkonstruktion som 
åtgärdar de två vanligaste servicepunkterna – tomma 
dispensrar och urladdade batterier.

AT-A-GLANCE™ påfyllningskonstruktion

Vi gör det lätt att övervaka produktnivåer med en snabb 
blick, vilket sparar tid och ansträngning, och eliminerar 
klagomål om tomma dispensrar.

Genombrytande Energy-on-the-Refill-teknik

Varje refill har ett knappcellsbatteri som är inbyggt i 
refillen. Beröringsfri dosering utan problem med att 
behöva byta batterier.

Byggd för hållbar prestanda

Systemet PURELL ES8 ger en minskning på 68 % för batteriavfall 
och en minskning på 15 % av utsläpp av växthusgaser jämfört 
med de ledande beröringsfria systemen på marknaden.

68%
MINDRE AVFALL

Batteriavfall sett över dispenserns livslängd

Ledande 
traditionellt 

system PURELL ES8
0 gm

600 gm

Baserat på batterivikt vid en användningsgrad på 3 refiller per dispenser per år. Besparingarna baseras 
på en livslängd på 6 år för dispensrar, jämfört med ledande traditionella beröringsfria system.



Enkel återvinning och bortskaffning

PET-flaskor och refillkomponenter är lätta att  
ta isär.

PURELL® ES8 Dispensersystem: Handhygien som alltid är redo

PURELL ES8 dispensersystem  
eliminerar problemen med batteribyten

Kontroll och byte av batterier kan ta upp mycket 
resurser. Fram till nu har valet stått mellan att 
byta batterier proaktivt för att ha oavbruten drift 
eller reaktivt när de tar slut oförberett.

Systemet PURELL ES8 eliminerar problemen 
med batteribyten genom att kombinera denna 
stora uppgift med den man redan utför: byta 
tomma refillförpackningar!

SMARTLINK™-kapacitet

Tillval med PURELL SMARTLINK™ plugin-moduler 
för integrering i smarta system.



Vetenskapen bakom PURELL HEALTHY SOAP™ med CLEAN RELEASE™-teknik 

Hälsosam hud är renare hud. PURELL HEALTHY SOAP-produkter med CLEAN RELEASE-teknik 
(CRT) sätter en ny standard för tvålars verkan med patent ansökt. De är särskilt formulerade för att 
avlägsna smuts och bakterier och de anmärkningsvärt milda formlerna är skonsamma mot huden 
och tar bort mer än 99 % av smuts och mikrober.4, 5

Vetenskapligt genombrott inom hudhälsa
GOJOs forskare slog sig samman med en ledande dermatolog för att identifiera de vanligaste orsakerna till allvarlig 
hudirritation. Utifrån deras forskning är CRT-tvålar formulerade för torr och känslig hud och är dermatologiskt testade.

“ Med en nyskapande formel har 
GOJO eliminerat de ledande  
orsakerna till allvarlig hudirritation.”

—   Dr Matthew Zirwas, specialistnämndscertifierad 
dermatolog inom yrkes- och kontaktdermatit

* Alla hänvisningar till vanlig tvål baseras på vår bäst säljande tvål utan antibakteriell 
verkan som säljs och tillverkas i USA, med undantag för reststudien som använder 
en amerikansk toppsäljande konkurrerande skumtvål som referens.

Vanlig tvål*
Kan inte komma åt svåråtkomliga platser där smuts 
och mikrober kan gömma sig.

CLEAN RELEASE™-teknik
Kommer åt svåråtkomliga platser på huden två gånger 
bättre för att lossa och avlägsna mer än 99 % av smuts 
och mikrober.4, 5,1 0

3,4*
GÅNGER

FÄRRE 
MIKROBER 

KVAR PÅ  
HUDEN

RENARE 
INGREDIENSER

90 % naturligt framställda  
ingredienser11

Råmaterial som väljs  
strikt utifrån deras  

toxicitetsprofiler

RENARE TVÄTTNING

RENARE 
HÄNDER

Tar bort mer än 99 % av 
smuts och mikrober4, 5

Kommer åt svåråtkomliga 
platser på huden dubbel  
så bra4, 5, 10

Lämnar hälften så mycket rester6

Sparar 22 liter vatten per refill7

Föredras av 

95%
av 

användare9

Genombrytande innovation inom handtvål och ytdesinfektion

HÄLSOSAM MILJÖ
PURELL-varumärkets HEALTHY 
SOAP-formler i vårt PURELL ES®-
doseringssystem har tilldelats UL 
ECOLOGO-certifieringen. I synnerhet 
formler är lätt biologiskt nedbrytbara 
enligt OECD 301D.



MYCKET EFFEKTIV

– Verksam över ett brett spektrum
– Desinficerar från 30 sekunder

ANVÄNDARVÄNLIGA

– Lätta att använda
– Hjälper till att förhindra spridning av mikrober

MED HÅLLBARHET I ÅTANKE

– Framtagen för begränsad miljöpåverkan

Snabb och effektiv

• Dödar bevisligen 99,999 % av de skadligaste mikroberna
• Verksam från 30 sekunder
• Aktiv mot bakterier, mykobakterier, jäst, mögel och vissa virus inklusive Coronavirus (30 s)12

Färdig att använda, lätt att använda

• Behöver inte sköljas bort
• Lämnar inga rester på ytor
• Förorenar inte livsmedel

Hälsosam omgivning

• Aktiv substans med naturligt ursprung
• Biologiskt nedbrytbara ingredienser

PURELL® desinfektionsspray och -dukar för ytor

Kraften hos PURELL desinfektionsspray och -dukar för ytor

Handhygien är det viktigaste sättet att förhindra smittspridning. Med PURELL ytdesinfektion kan man hjälpa till att förhindra 
att händer förorenas igen genom att desinficera ytor som människor rör vid.

Genombrytande innovation inom handtvål och ytdesinfektion



PURELL® Advanced hygienisk handtvätt 

Betrodd av yrkespersoner över hela världen.

Sammansättningen spelar roll
En patenterad formel ger en enastående verkan 
som människor vill använda.

Skonsam mot huden
Håller huden frisk enligt kliniska tester8

Finns där den behövs
Finns i olika format för att hjälpa till att minska 
spridningen av smitta.

PURELL HEALTHY SOAP™

Vi presenterar CLEAN RELEASE™-teknik. 

Stor verkan
Avlägsnar mer än 99 % av smuts och mikrober genom 
att nå svåråtkomliga platser.4,5

Håller huden frisk
Tar skonsamt bort smuts och mikrober. Utmärkt 
kompabilitet med huden även vid frekvent användning. 
Hjälper hudens naturliga fuktbarriär.

Hållbar beredning
Lämnar hälften så mycket rester på huden6 och sparar 
22 liter vatten per refill.7

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

PURELL SOLUTION™ 
Rätt produkter, på rätt platser gör er anläggning till en friskare plats



PURELL SOLUTION™
Rätt produkter, på rätt platser gör er anläggning till en friskare plats

PURELL® desinfektionsspray och 
-dukar för ytor

Till skillnad från traditionella produkter kombinerar PURELL 
desinfektionsspray och -dukar för ytor kraftfull desinfektion 
med avsköljningsfritt skydd.

Snabb och effektiv
Dödar bevisligen 99,999 % av de skadligaste mikroberna.

Färdig att använda, lätt att använda
Användningsfärdig formel, inget behov av avspolning och 
lämnar inga rester på ytor.

Verksam på flera ytor
Lämpar sig för en rad användningsområden inklusive 
uppehållsrum, skrivbord och konferensrum, 
livsmedelsbehållare och arbetsytor, hälso- och 
motionsutrustning med mera.



Handdesinfektion ES4
1200 mL

ES6
1200 mL

ES8
1200 mL

PURELL Handdesinfektionsdispenser – Vit
PURELL Handdesinfektionsdispenser – Grafit
PURELL Startpaket för handdesinfektion – Vit

5020-01
5024-01 

—

6420-01
6424-01

—

7720-01
7724-01

—

PURELL MESSENGER™ Golvstativ – Grafit 
(dispenser medföljer) 

— – 7318-DS-SLV

PURELL FS8 Golvstående Doseringssystem – Grafit
(Observera att FS8 golvstående doseringssystem inte är en lagervara och att den har en ledtid på upp 
till 14 veckor) 

— – 7724-DS

PURELL Advanced Hygieniskt Gel 
Banbrytande formel med enastående antimikrobiell verkan. Ett 
handdesinfektionsmedel som är behaglig att använda och som enligt 
kliniska studier håller huden frisk8. Uppfyller: Baktericidal enligt EN 1500 
(handdesinfektion), EN 12791 (kirurgisk handdesinfektion), virucidal 
enligt EN 14476. Aktiv mot Coronavirus (30 sekunder), i enlighet med 
SS-EN 1447612.

5062-02-EEU00 6462-02-EEU00 7762-02-EEU00

      De höga standarderna för PURELLs handsprit har validerats av tredjepartscertifieringar. PURELLs avancerade 
handsprit blev nyligen den första handspriten i världen som genomgick Cradle to Cradle Certified®s produktprogram 
Gold via Cradle to Cradle Certified®.**

Handtvål ES4
1200 mL

ES6
1200 mL

ES8
1200 mL

PURELL® Tvåldispenser – Vit
PURELL Tvåldispenser – Grafit

5030-01
5034-01

6430-01
6434-01

7730-01
7734-01

PURELL HEALTHY SOAP™ High Performance Skumtvål  
för händer – Oparfymerad*
Anmärkningsvärt mild, tvålformel som avlägsnar mer  
än 99 % av smuts och mikrober.4, 5 

5085-02-EEU00 6485-02-EEU00 7785-02-EEU00

PURELL HEALTHY SOAP™ High Performance Skumtvål för händer*
Anmärkningsvärt mild, tvålformel som avlägsnar mer  
än 99 % av smuts och mikrober.4, 5 

5086-02-EEU00 6486-02-EEU00 7786-02-EEU00

PURELL HEALTHY SOAP Mild skumtvål*
Anmärkningsvärt mild, oparfymerad skumtvål för händer.

5069-02-EEU00 6469-02-EEU00 7769-02-EEU00

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

Visa att ni bryr er med PURELL SOLUTION™

**Cradle to Cradle Certified® är ett registrerat varumärke som tillhör produktinnovationsinstitutet Cradle to Cradle.

*Alla PURELL-märken HEALTHY SOAP-formuleringar är UL ECOLOGO®-certifierade.



Ytdesinfektion 750 mL 100 stycken 200 stycken

PURELL Desinfektionsspray för ytor
Användningsfärdig desinfektionsspray för användning på ickeporösa ytor.
Utan behov av avspolning och lämnar inga rester på ytor.

32675-06-EEU – –

PURELL Desinfektionsdukar för ytor
Användningsfärdig desinfektionsdukar för användning på ickeporösa ytor.
Utan behov av avspolning och lämnar inga rester på ytor.

– 95102-12-EEU 95104-06-EEU

Ytterligare storlekar av handdesinfektion 300 mL 500 mL

PURELL® Advanced Hygienisk Gel
Banbrytande formel med enastående antimikrobiell verkan. Ett handdesinfektionsmedel 
som är behaglig att använda och som enligt kliniska studier håller huden frisk. Uppfyller: 
Baktericidal enligt EN 1500 (handdesinfektion), EN 12791 (kirurgisk handdesinfektion), 
virucidal enligt EN 14476.

9263-12-EEU00 9268-12-EEU00

Visa att ni bryr er med PURELL SOLUTION™
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PURELL MESSENGER™ 
Golvstativ
PURELL MESSENGER golvstativ ger möjlighet 
att ställa en handdesinfektionsstation var den 
än behövs. De är idealiska för receptioner, 
lobbyer och andra delade entréer.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.
*Observera att FS8 Golvstående Doseringssystem inte är en lagervara och att den har en ledtid på upp till 14 veckor.

PURELL FS8 Golvstående 
Doseringssystem*

Dessa förstklassiga, beröringsfria  
golvstativ understryker dina höga 

kvalitetsstandarder samtidigt som de 
kompletterar alla typer av inredning.



Vår bästa vetenskap och teknik har använts till att skapa PURELL SOLUTION™. Alla PURELL®-
produkter är skapade enligt vår stränga hållbarhetspolicy och praxis avseende hållbar kemi 
samt utformning av förpackningar och dispensersystem.

1. GOJO Industries, Inc. Market Research – Internal Market Research, 015-063, 7 april 2015.
2. GOJO Industries, Inc. Market Research – External Market Research, 007-021, 7 april 2015.
3. GOJO Industries, Inc. Market Research – External Market Research, 007-021, 7 April, 2014.
4. Augustine Scientific, Newbury OH, Ex Vivo Soil Removal Analysis, 5 augusti 2017.
5. BioScience Laboratories, Inc.; Bozeman, MT, Study# 170398-101, Evaluation of In-Vivo Germ Removal, 5 juli 2017.
6. Jämfört med en bästsäljande konkurrerande skumtvål. GOJO Skin Care Learning Center Study #2018-15-l10656.
7. GOJO Industries, Inc., 2017-07-I10599 PURELL Healthy Soap CRT Rinse and Sustainability Study, 19 juli 2017.
8. GOJO Industries, Inc., Functional - Field Test, 2011-01-F10232 and 2011-01-F10233, 10 maj 2011.
9. GOJO Industries Inc, Study 2017-08-I10608 Healthy Soap CRT Foam and Lather Study, Augusti 2017.
10.  Augustine Scientific, Newbury OH, Surface and Interfacial Rheology Analysis, 30 juni 2017.
11. 90 % innehåll från biologiskt ursprung enligt ASTM D6866.
12. Tested against Coronavirus BCoV (surrogate virus) according to EN 14476 standard.

Sätter en högre standard för funktion och hållbarhet

Visa att ni bryr er med PURELL SOLUTION™
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