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CÓDIGO DE PRODUTO
04648 - versão aço
inoxidável
04647 - versão aço
galvanizado lacado
FAMÍLIA
equipamentos
Estação metálica
DISPENSADORA PARA
PRODUTO antissético para as
mãos ou para superfícies.
Disponível em FERRO
GALVANIZADO
TERMOLACADO OU EM AÇO
INOXÍDAVEL.
Estação robusta, estável e de
simples operação.
Não necessita de
manutenção.
No caso da estação em ferro
galvanizado e termolacado,
pode ser fornecida em Azul
(standard), e noutras cores,
por encomenda (Código RAL
do cliente).
As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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Estação vertical dispensadora de antissético
PRECAUÇÕES:

PROPRIEDADES:
Estação de doseamento de alta
robustez, estabilidade e simplicidade
de operação, para a dispensa de
produto antisséptico para as mãos.
Evita o contato das mãos do
utilizador com o dispensador,
reduzindo o risco de contaminações
entre pessoas.

USO RECOMENDADO:
A SEPT STATION é recomendada para
a dispensa de produtos específicos
para a desinfeção higiénica das
mãos nas enfermarias e consultórios,
clinicas, casas de saúde, lares de 3ª
idade, infantários, nos serviços de
cuidados intensivos e das doenças
infecto-contagiosas e em outros
organismos institucionais.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
A SEPT STATION deve ser colocada
nos locais de maior afluxo de pessoas
de forma a proporcionar a sua
visibilidade e facilitar que as mesmas
se desinfectem convenientemente.
Para aplicar o produto desinfetante
basta usar o pedal, uma vez por
cada dose pretendida.

Evitar a utilização por menores de 12
anos sem supervisão de um adulto.

LOCAL DE UTLIZAÇÃO:
A SEPT STATION em ferro dever
exclusivamente usada em espaços
interiores.
Para espaços exteriores, pode ser
utilizada a SEPT STATION em Aço Inox.

DIMENÇÕES:
A SEPT STATION tem as seguintes
dimensões: altura 123 cm, diametro
do posto - 8 cm, base : 25 cm x 30 cm
para doseamento do produtos deve
ser usada embalagem de 0,750 Lt
com forma cilíndrica com as
seguintes medidas: diametro 7,5 cm
altura máxima +/- 26 cm. Peso: 9,5 kg
O produto desinfetante não esta
incluído

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

DESENHO TÉCNICO

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda Travessa de São João, Lt 110, Serra
Casal de Cambra 2605-192 Belas Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com

