
Deb InstantFOAM® 
Complete
De totaaloplossing voor  
handdesinfectie
Voor gebruik zonder water

Make Hands Matter in the Workplace

VIRUSDODEND 
SCHUIM VOOR 

HANDDESINFECTIE



Een innovatieve wereldprimeur

Door middel van de gepatenteerde Deb Foam TechnologyTM 

wordt de unieke vloeistof, zonder parfum en zonder 
kleurstoffen, verdeeld als een zacht gestructureerd schuim. 
Het is ontworpen om te worden gebruikt zonder water en biedt 
een totaaloplossing voor handdesinfectie  waarbij veiligheid 
en gebruiksvoorkeur worden gecombineerd met een uiterst 
doeltreffende breedspectrum biocidewerking.

Deb InstantFOAM® Complete is het eerste 
handdesinfectieschuim op alcoholbasis ter 
wereld dat zowel compleet virusdodend 
als bacteriedodend is en combineert in 
één uniek product een oplossing voor alle 
desinfectiebehoeften.
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Droogt in 
30 seconden

Deb InstantFOAM® Complete kan worden gebruikt waar 
nodig om instant de handen te desinfecteren. Indien 
gebruikt zoals voorgeschreven, droogt het product 
in 30 seconden resulterend in een hoog niveau van 
handhygiëne.

Het product is ideaal voor gebruik in de gezondheidszorg 
en in voedselverwerkende omgevingen waar 
handhygiëne belangrijk is om het risico op kruisbesmetting 
te voorkomen.

Ook geschikt voor gebruik in cafetaria’s, kantoren, 
receptie- en lobby-omgevingen, toiletruimtes en elke 
publieke ruimte met risico voor verspreiding van kiemen 
en waar een hoog niveau van handhygiëne is gewenst om 
de verspreiding van infecties te helpen voorkomen.

Ideaal voor 
gebruik 

in diverse 
sectoren

Doeltreffend in de strijd tegen de verspreiding 
van veel voorkomende kiemen



Gebruikers verkiezen de schuimformule van Deb InstantFOAM® 

Complete boven vloeistoffen en gels op alcoholbasis.

In tegenstelling tot vloeistoffen loopt schuim niet van de handen af en 
heeft de gebruiker volledige controle over het product zonder druipen of 
spatten waardoor de volledige dosis daadwerkelijk wordt toegepast bij elk 
gebruik. Schuim bevat in vergelijking met gel geen geleringsmiddelen die 
de handen plakkerig doen aanvoelen, vooral bij meerdere applicaties.
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Hypoallergeen 
Zorgvuldig samengesteld om risico 
op allergische reacties tijdens 
gebruik te minimaliseren.

Niet-irriterend voor de huid 
Bevestigd door een dermatoloog 
dat het product een goede 
huidverdraagzaamheid heeft en 
niet-irriterend is. 

NON-
TAINTING

Veilig voor voedingsmiddelen
Onafhankelijk getest en 
aangetoond dat er geen risico 
bestaat voor het bederven van 
voedingsmiddelen, waardoor 
het geschikt is voor gebruik in 
voedselverwerkende omgevingen. 

Compatibel met handschoenen
Onafhankelijk getest om te 
bewijzen dat het product kan 
worden aangebracht op handen 
voorafgaand aan het dragen van 
latex-, vinyl- en nitrilhandschoenen 
zonder de integriteit van deze 
materialen aan te tasten

Deb InstantFOAM® Complete bevat huidverzachtende bestanddelen die de 
huid zacht en fris doen aanvoelen na gebruik.  Het is klinisch aangetoond 
dat het uitdroging van de huid helpt voorkomen, zelfs bij frequent 
gebruik.

Deb InstantFOAM® Complete werd 
zorgvuldig samengesteld met 
veiligheid voorop.
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"Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
84% van de gebruikers schuim verkiest boven 
gel omdat het niet kleverig is en snel droogt"2

De zeer doeltreffende niet-
specifieke multi-target biocide-
werking van het product voorkomt 
de opbouw van antimicrobiële 
resistentie.

Bouwt geen antimicrobiële 
resistentie op

Deb InstantFOAM® Complete werd getest 
overeenkomstig de geldende internationale 
normen en zijn breedspectrum  biocidewerking 
werd hierbij aangetoond.

Dit product is zeer zorgvuldig samengesteld. Zijn zeer doeltreffende 
biocidewerking wordt bekomen door het optimaliseren van de hoeveelheid 
alcohol, water, schuimversterkers en verzorgende bestanddelen, zonder 
toevoeging van extra biocide bestanddelen.

DOELTREFFEND

Bacteriedodend & gistdodend
Bacteriedodende werking in overeenstemming met EN 1500, EN 12791, EN 
1276 en EN 13727; gistdodend in overeenstemming met EN 1650 en EN 13624; 
en tuberculocide in overeenstemming met EN 14348.

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
M. terrae en M. avium

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Campylobacter jejuni 

Listeria monocytogenes
Salmonella

Virusdodend

Norovirus
Humaan rhinovirus
Humaan rotavirus

Poliovirus
Influenza A virussen (bijv. 
H1N1, H5N1, H3N2)

Hepatitis A virus
Herpes simplex virus type 1

Adenovirus
HIV type 1
Filoviridae virussen (bijv. 
Ebolavirus)

Volledig virusdodende werking in overeenstemming met EN 14476, en dus 
doeltreffend tegen alle omhulde en niet-omhulde virussen, bijv.:

"Doodt
99,999% van

de meeste
kiemen in 30
seconden"1

Meer details over de vermelde testen zijn terug te vinden in een aparte brochure, verkrijgbaar op aanvraag.

1 Test Report BSL150826-201: An evaluation of the antimicrobial properties when challenged with 58 micro-organism species using in-vitro time kill ASTM E2783-11 method. 
2  Onafhankelijk onderzoek in opdracht van Deb



Dispensers & Verpakkingen
Om de naleving van de hygiëneregels te vergemakkelijken is Deb InstantFOAM® Complete verkrijgbaar 
in diverse gebruiksvriendelijke verpakkingsvormen, met inbegrip van dispenserpatronen, welke kunnen 
worden afgestemd op de specifieke behoeften in professionele en publieke omgevingen. 

Pompflessen en verpakkingen voor 
persoonlijk gebruik
Geschikt voor gebruik overal op de 
werkplek en voor mobiel personeel.

TouchFREE-dispenser, patroon & zuilen
Vergrendelbare, betrouwbare TouchFREE-dispenser 
op batterijen met een lange levensduur en hygiënisch 
geseald 1-l-patroon. Geschikt om op de muur of op 
een mobiele zuil te bevestigen. Vrijstaande zuilen 
voor bevestiging TouchFREE-dispenser. Opmerking: 
dispenser wordt apart verkocht.

Manuele dispensers & patronen
Vergrendelbare, betrouwbare en 
onderhoudsarme dispensers voor bevestiging 
aan de muur, en een hygiënisch geseald 
1-l-patroon.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring 
naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een 
verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische 
vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. 
Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten 
en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet onthev-
en van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmo-
gelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten 
van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van 
haar dochterondernemingen.

Artikelcode Aantal/ 
verpakking Omschrijving

     DIF1247 12 47-ml-pompfles

     DIF12400 12 400-ml-pompfles

        DIF12400EX 12 400-ml-pompfles

Artikelcode Aantal/ 
verpakking Omschrijving

     DIF610 6 1-l-patroon   

     DIF610EX 6 1-l-patroon   

     IFS1LDSMD 1 Deb Stoko InstantFOAM® 
Dispenser 1l

      SAN1LDSMD 1 Deb Stoko Sanitising 
dispenser 1l
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Artikelcode Aantal/ 
verpakking Omschrijving

     IFS1LTF 3 1-l-patroon

     IFSTF2MD 1
Deb Stoko InstantFOAM® TF Ultra

Dispenser 1l

     TF2STDSLV 1 Deb Stoko Desinfectiezuil (Zilver)

     DISPSTDCH 1 Deb Stoko Desinfectiezuil (Chroom)

     TRYWHI 1 Opvangschaal (voor gebruik met 
DISPSTDCH) 
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Meer informatie over Deb InstantFOAM® 
Complete
Zie Deb InstantFOAM® Complete productinformatieblad, 
technische brochure en veiligheidsinformatieblad.

Beschikbaar op www.debgroup.com

Ondersteunend materiaal
Contacteer ons voor meer informatie over beschikbare 
middelen om de naleving van handhygiëneregels bij de 
gebruikers te helpen bevorderen.

Deb InstantFOAM® Complete is een onderdeel van de 
Deb Stoko 4-fasenaanpak om de huid schoon en gezond te 
houden door ze te beschermen, reinigen, desinfecteren en 
verzorgen met aangepaste producten.

BESCHERMEN REINIGEN DESINFECTEREN VERZORGEN
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Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Ctgb-goedkeuringsnummer: 14946N / Belgisch kennisgevingsnummer: NOTIF 969

BENELUX

Deb-STOKO  Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland  

Contact Benelux
Telefoon 
02 461 05 75 (België) 
013 456 19 15 (Nederland) 
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com
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