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FICHA TÉCNICA
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: C19335 SABONETEIRA COMPACTA ALCOOL SPRAY
Validade: Indeterminado
*produto isento de registro na ANVISA
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 02.946.060/0001-27
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 – Boqueirão.
Cidade: Curitiba - PR Telefone:
0800 404 4430
www.premisse.com.br
Data da Última revisão: 02/01/2018
VANTAGENS E BENEFÍCIOS
• O dispenser para sabonete Urban compacto Alcool Spray apresenta um
design inspirado nas grandes cidades deixando o ambiente agradável e
sofisticado.
• Versão compacta, pensada para trazer harmonia a ambientes menores.
• Constituído de material de alta resistência ao impacto, termoplástico, facilitando
a reciclagem, não agredindo o meio ambiente.
• Disponível em versões para Álcool Spray.
• Sistema de fechamento inteligente.
• Tecla aperte com limite de curso, o qual garante eficiência na saída do
sabonete com controle de quantidade.
• Visor central transparente para facilitar a visibilidade do sabonete, facilitando o
abastecimento.
INDICAÇÕES E MODO DE USAR
Campo de aplicação
• Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos e etc.
Instalação e uso
• Para aplicação, verifique o local correto a ser instalado, limpe a área
com álcool; fixe o dispenser de acordo com o especificado na embalagem.
• Certifique-se que o dispenser ficou bem instalado antes de abastecer.
• Para abastecer, destrave a tampa pressionando ao mesmo tempo as duas
aletas, localizadas na parte superior do dispenser.
• Abasteça de acordo com as especificações encontradas na embalagem.

• Recomenda-se proceder a limpeza do reservatório ao menos uma vez ao
mês, com água para retirar todo produto residual, secar em seguida e fazer
assepsia com álcool etílico 70%.
• Para utilizar pressione a tecla, localizada na parte frontal do dispenser,
até que saia a quantidade necessária.
• Trocar a válvula quando estiver desgastada.
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DIMENSÕES
Altura unidade: 195 mm
Largura unidade: 86 mm
Profundidade unidade: 90 mm
Peso unidade: 0,24 Kg
Caixa com 6 unidades
Altura caixa: 0,22 m
Largura caixa: 0,22 m
Comprimento caixa: 0,28 m
Peso caixa: 1,6 kg m³:
0,01
COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

ABS TOYOLAC, POLIESTIRENO PSAI, POLICARBONATO CRISTAL, PS CRISTAL.
“Segredo Industrial”

APRESENTAÇÃO
• Saboneteira Branca com Teclas Vermelhas, para uso de Refil 400ml

FABRICAÇÃO

A data de fabricação está disposta na caixa do produto.

