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Najboljši nabor izdelkov za nego kože 
v različnih delovnih okoljih

Naj bodo roke na delovnem mestu pomembne.
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Naša strokovnost

Ustvarili smo najboljši in najbolj celovit program 
za nego kože v različnih delovnih okoljih. 
Izpolnjuje vse potrebe po negi kože s proizvodi, 
ki so ljudem všeč, jih razumejo in jih radi 
uporabljajo. Nov nabor izdelkov Deb Stoko®  
bo izboljšal zdravje in varnost, 
zmanjšal vpliv na okolje ter bo hkrati 
pri tem izredno stroškovno učinkovit. 
 
Naš cilj je ustvariti zdravo in 
varno okolje na delovnem mestu, 
s podporo najboljših strokovnjakov 
za nego kože.

Ključna dejstva

• Vsak dan štejemo 150 milijonov uporab  
naših izdelkov.

• 97 % izdelkov se proizvaja v naših  
proizvodnih obratih.

• 23 poslovalnic pokriva 5 kontinentov.

• Naša dva najsodobnejša proizvodna obrata lahko 
proizvedeta do 5 milijonov dozirnikov na leto.
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Vodilni v boju proti obolenjem 
kože na različnih delovnih 

mestih.

Celovit nabor izdelkov za nego 
kože v različnih panogah.

Vodilni v boju proti 
poklicnim obolenjem 

kože.
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Široka geografska pokritost 
na 5 celinah omogoča boljšo 

oskrbo strank na lokalni in 
mednarodni ravni.

Našo strokovnost uporabljamo 
kot gonilo za nadaljnje 

inovacije pri oskrbi in negi 
kože.
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Naš 4-stopenjski pristop k vrhunski zaščiti kože
Velik nabor izdelkov omogoča prilagoditev vsem strankinim zahtevam in željam. 
Vsi Deb Stoko® izdelki so v celoti preizkušeni, testirani in barvno označeni za 
enostavno identifikacijo.

         HIGIENA ROK
Antimikrobna čistilna sredstva in dezinfekcije za roke, ki se lahko uporabljajo 
brez vode, uničijo mikroorganizme ter zagotavljajo višji nivo higiene rok in 
dezinfekcije kože.

¾ DEZINFEKCIJA

         ZAŠČITA KOŽE
Zaščitne kreme za kožo, ki se jih uporablja pred pričetkom dela, zaščitijo 
kožo v različnih delovnih pogojih, ko le-ta pride v stik z različnimi 
umazanijami ali dražilci na delovnem mestu.

¾ UNIVERZALNA
¾ SPECIALNA 
¾ UV

         NEGA KOŽE
Obnovitve kreme, ki se jih uporablja po delu, pomagajo vzdrževati kožo 
zdravo, mehko in voljno ter preprečujejo izsušitev. Dobro stanje kože je 
pomemben dejavnik zagotavljanja ustrezne higiene rok.

¾ NORMALNA KOŽA
¾ SUHA KOŽA

         ČIŠČENJE KOŽE
Ustrezno čiščenje rok igra ključno vlogo pri preprečevanju poklicnega dermatitisa. 
Uporaba primernih čistilnih sredstev bo pomagala pri odstranjevanju umazanije 
in dražilcev ter hkrati ohranjala kožo v zdravem stanju.

¾ BLAGO
¾ ZA PRHANJE
¾ SREDNJE MOČNO
¾ MOČNO
¾ ZELO MOČNO
¾ ULTRA
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ZAŠČITA KOŽE

str. 6-9 

Stokoderm® Protect PURE • • • • • •
Stokoderm® Grip PURE • • • • • • •
Travabon® Classic • • • •
Stokoderm® Aqua PURE • • • • • • •
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE • • •

ČIŠČENJE KOŽE 
NA DELOVNEM 

MESTU
 str. 10-15

Estesol® Lotion • • • • •
Estesol® Lotion PURE • • • • • •
Estesol® Hair & Body • • • • •
Solopol® GrittyFOAM® • • • • •
Solopol® Classic • • •
Kresto® Classic • •
Kresto® Kolor ULTRA • • • •
Kresto® Special ULTRA • • • •
Kresto® Special WIPES • • • • •

DEZINFEKCIJA 
ROK

str. 16-18
Deb InstantFOAM® Complete • • • • •

NEGA KOŽE
str. 19-21

Stokolan® Light PURE • • • • • • • •
Stokolan® Light Gel • • • • • • •
Stokolan® Classic • • • • • • •

Hitri vodnik za 
izbiro izdelka

Vse poklicne potrebe za nego kože na enem mestu

Deb Stoko® se ponaša z najobsežnejšim izborom visoko kakovostnih izdelkov, 
ki pokrivajo celoten spekter potreb po negi kože v industrijskem, komercialnem, 
prehrambenem ter zdravstvenem okolju. Razpon izdelkov je bil skrbno zasnovan, 
tako da spoštuje regionalne zahteve in osebne preference.

Nudi zaščito kože pred številnimi grožnjami, hkrati zagotavlja specializirane možnosti čiščenja kože glede na različne 
stopnje umazanije; dezinfekcijo za roke s sodobno tehnologijo Deb Foam; pa tudi obnovitev kože s svetovno 
priznanimi kremami za nego kože. 

Industrija Proizvodnja in postrežba hrane

Komerciala Zdravstvo
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ZAŠČITA KOŽE

Posebej zasnovana krema, ki ustvari zaščitni sloj na površini kože. Nanese se 
pred pričetkom dela in ponovno nanese po umivanju rok.

Uporaba zaščitne kreme pomaga:

• zmanjšati direkten stik kože s specifičnimi vrstami umazanije, 

• hitreje in lažje očistiti kožo z manj drgnjenja, 

• ohraniti naravne lipide in vlažilce v koži med delom, 

• izboljšati udobje in moč kože med nošenjem osebne zaščitne opreme, 

• zaščititi kožo pred izpostavljenostjo UV žarkom ali v hladnih delovnih 
pogojih.
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Zaščitne kreme za kožo in spreji, ki se jih 
uporablja pred pričetkom dela, zaščitijo 
kožo v različnih delovnih pogojih, ko le-ta 
pride v stik z morebitnimi onesnaževalci ali 
dražilci na delovnem mestu.
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Specifična umazanija na oljni osnovi in 
mehanska umazanija •

Specifična umazanija na vodni osnovi •

Univerzalna umazanija na oljni in vodni osnovi • •

Obutev na delovnem mestu •

UVA, UVB in UVC žarki •

Vsebuje sredstvo za krepitev kože • •

Vsebuje emulgatorje, ki zadržijo olje, za lažje 
čiščenje kože •

Brez parfuma • • • •

Brez barvil • • •

Kompatibilno s prehrambeno industrijo • • •

Kompatibilno z rokavicami / osebno zaščitno 
opremo • • •

Primerno za roke in telo • • • • •

Primerno za obraz • • •

Brez silikona • • • • •

Primerno za alergike in k ekcemom nagnjeno 
kožo • •

ECARF certifikat • •
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Piktogrami za uporabo izdelka

Snovi na vodni in 
oljni osnovi

Snovi na oljni 
osnovi

Snovi na 
vodni osnovi

UV zaščita

SILICONE Brez silikona

Ni primerno za 
obraz

Ni primerno 
za rokavice

ECARF pečat kakovosti
Evropski center za raziskavo alergij (ECARF) podeljuje ECARF pečat kakovosti izdelkom, ki so prijazni 
alergijam.
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UNIVERZALNA UPORABA

Snovi na vodni in oljni osnoviSILICONEStokoderm® Protect PURE

KREMA
Splošna zaščitna krema za kožo
Olje | Mast | Lubrikanti | Detergenti

• Univerzalna krema, ki se uporablja pred pričetkom 
dela, pomaga zaščititi kožo pred vodo in umazanijo 
na ne-vodni osnovi, kot so npr. olja in topila.

• Brez parfuma.

• Kompatibilna s prehrambeno industrijo.

Kje uporabiti:
Zmerne, spremenljive snovi v delovnem 
okolju; primerno za uporabo pod 
rokavicami.

Koda kos / krt Velikost

UPW30MLWW 30 30 ml tuba

UPW100MLEE 12 100 ml tuba

UPW1L 6 1-litrska kartuša

Stopnja zaščite

Stokoderm® Grip PURE

Koda kos / krt Velikost

SGP30MLWW 30 30 ml tuba

SGP100MLEE 12 100 ml tuba

SGP1L 6 1-litrska kartuša

Zaščita pred umazanijo na bazi 
vode ali nafte.

SILICONE

KREMA
Zaščitna krema za kožo - izboljša oprijem
Olja | Mast | Lubrikanti | Detergenti

• Univerzalna krema, ki se uporablja pred pričetkom dela, 
vsebuje Eucoriol, edinstven utrjevalec kože, ki pomaga 
preprečiti mehčanje kože pod rokavicami in osebno zaščitno 
opremo in ki izboljša oprijem v vlažnih okoljih.

• Zagotavlja dodatno zaščito pred umazanijami na vodni in 
ne-vodni osnovi.

• Brez parfuma in brez barvil.

• Brez klasičnih konzervansov.

Kje uporabiti:
Ob spremenljivih snoveh na delovnem 
mestu; kjer se občasno uporabljajo rokavice 
ali druga osebna zaščitna sredstva.

Stopnja zaščite 
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Travabon® Classic

Koda kos / krt Velikost

TVC30MLWW 30 30 ml tuba

TVC100MLEE 12 100 ml tuba

TVC1L 6 1-litrska kartuša

Specialna zaščitna krema za kožo
Olje | Mast | Karbonsko črnilo | Barva

• Specialna krema, ki se uporablja pred pričetkom 
dela, ščiti pred močnimi dražilci na oljni osnovi in 
mehanskimi dražilci.

• Vsebuje edinstvene emulgatorje, ki zadržijo olje, za 
lažje čiščenje kože.

• Vsebuje visoko vsebnost pigmenta, za dodatno 
zaščito pred težko kontaminacijo.

Kje uporabiti:
Težka umazanija na oljni osnovi; kjer se ne 
uporablja rokavic.

SILICONE

KREMA

Snovi na oljni osnovi

SPECIFIČNA UPORABA

Koda kos / krt Velikost

SAQ30MLWW 30 30 ml tuba

SAQ100MLEE 12 100 ml tuba

SAQ1L 6 1-litrska kartuša

Stokoderm® Aqua PURE Snovi na vodni osnovi

KREMA

SILICONE

Specialna zaščitna krema za kožo
Voda | Detergenti | Barve | Razredčene 
kisline

• Specialna krema, ki se uporablja pred pričetkom 
dela, učinkuje proti umazanijam na vodni osnovi in v 
vlažnih delovnih okoljih.

• Vsebuje bisabolol za uravnavanje in obnovo naravne 
pregrade kože.

• HACCP ocena, ki potrjuje, da je primerna za 
prehrambeno industrijo.

• Brez klasičnih konzervansov. 

Kje uporabiti:
Pri pogosti in / ali podaljšani 
izpostavljenosti umazanijam na vodni 
osnovi; pri uporabi rokavic.

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

UV-zaščitni losjon  
UVA | UVB | UVC

• Profesionalna zaščita pred soncem z UVB (SPF 50) 
in UVA zaščito.

• UVC 35 zaščita pred umetnimi UVC žarki.

• Hitro se vpije v kožo in ne vpliva na spretnost z 
ročnimi orodji.

• Vlaži kožo - 24-urna hidracija.

• Odporen na vodo in znoj.

• Brez silikona, brez parfuma, brez barvil.

UV zaščita

LOSJON
Kje uporabiti:
Delavci na prostem, ki so izpostavljeni 
UVA in UVB sončnim žarkom ter delavci, 
izpostavljeni UVC žarkom, ustvarjenimi 
med nekaterimi industrijskimi procesi.

Koda kos / krt Velikost

SPF200MLEE 12 200 ml plastenka 
s sprejem

SPF 
50NEW UVC

SILICONE
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ČIŠČENJE KOŽE NA DELOVNEM MESTU

Ustrezno čiščenje rok z uporabo pravega izdelka pomaga preprečiti vstop 
umazanije v kožo in tako zagotoviti, da je koža na pogled čista in zdrava.

Vedno umijte roke:

• ob koncu vsakega delavnika, 

• pred odmorom ali na koncu delovnega dne, 

• čimprej po kontaminaciji.
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Naši proizvodi za čiščenje kože 
so bili razviti tako, da ustrezajo 
različnim delovnim okoljem in tipom 
umazanije.

Piktogrami za uporabo izdelka

SILICONE Brez silikona
Ecolabel certifikat - za izdelke, ki izpolnjujejo stroga tehnična merila z metodo ocenjevanja 
življenjskega cikla (LCA), kar zajema glavne vplive na okolje na vseh stopnjah življenjskega cikla 
proizvoda, vključno s proizvodnjo, uporabo in odpadki.

Srednje močna, močna in zelo 
močna čistilna sredstva za roke

Specialna čistilna 
sredstva za roke

Specialna čistilna 
sredstva za roke

Čistilni robčki za 
roke

Astopon® = rafiniriran prah orehovih lupin        Eucornol® = zaščita za kožo, ki izboljša kompatibilnost kože s površinsko aktivnimi snovmi

Čistilna sredstva za roke na delovnem mestu glede na stopnjo umazanije

      Lahka: Estesol®               Srednje težka: Solopol®              Težka:  Solopol® / Kresto®       Zelo težka:  Solopol® / Kresto®         Ultra: Kresto®

Srednje močna, močna in zelo močna 
čistilna sredstva za roke

Blago Za 
prhanje

Srednje 
močno Močno Ultra / Specialno
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Stopnja umazanije � � � � � � � � �

Splošna umazanija • • •

Lahka industrijska umazanija • • • •

Sintetična in na petroleju bazirana olja, masti in lubrikanti • • • • • •

Rastlinska olja in maščobe živalskega izvora •

Zemlja in blato • •

Katran, karbonsko črnilo, bitumen, grafit in kovinski prah • •

Olja in barve na vodni osnovi • • •

Alkidne in akrilne barve • •

Laki in premazi • •

Smole, lepila in tesnila • •

Črnila, barve in pigmenti •

Sadje, zelenjava in druga barvila prehrambenih izdelkov •

Brez naftnih topil • • • • • • • •

Brez silikona • • • • • • • • •

Brez parfuma •

Brez barve in barvil • • • • •

Brez parabenov • • • • • • • • •

Vsebuje  Eucornol® zaščitno sredstvo za kožo • •

Naravna abrazivna sredstva • • • • •

Voda ni potrebna •

Ecolabel certifikat • • • •
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BLAGO ČIŠČENJE KOŽE

LOSJON

Estesol® Lotion

Koda kos / krt Velikost

LTW1L 6 1-litrska kartuša

LTW2LT 4 2-litrska kartuša

LTW4LTR 4 4-litrska kartuša

SILICONE

LOSJON

Estesol® Lotion PURE

Koda kos / krt Velikost

PUW1L 6 1-litrska kartuša

PUW2LT 4 2-litrska kartuša

PUW4LTR 4 4-litrska kartuša

SILICONE

Čistilno sredstvo za roke za lažjo 
umazanijo
Splošna umazanija | Nečistoča

• Rahlo odišavljen losjon za čiščenje rok za 
odstranjevanje splošne umazanije in nečistoče.

• Vsebuje glicerin za zaščito kože pred izsušitvijo.

• Blaga mešanica površinsko aktivnih snovi za hitro in 
učinkovito čiščenje rok.

Kje uporabiti:
Za splošna industrijska okolja.

Stopnja umazanije

Čistilno sredstvo za roke za lahko 
umazanijo
Splošna umazanija | Nečistoča

• Brez parfuma in brez barvil.

• Vsebuje glicerin za zaščito kože pred izsušitvijo.

• Blaga mešanica površinsko aktivnih snovi za hitro in 
učinkovito čiščenje rok.

Kje uporabiti:
Za splošno industrijo in živilsko predelovalno 
industrijo.

Stopnja umazanije

GEL

Estesol® Hair & Body

Koda kos / krt Velikost

HAB250ML 12 250 ml plastenka

HAB1L 6 1-litrska kartuša

HAB2LT 4 2-litrska kartuša

HAB4LTR 4 4-litrska kartuša

SILICONE

Univerzalen, prijetno odišavljen gel 
za tuširanje in lase

• Prijetno odišavljen gel za tuširanje, ki odstrani 
splošno umazanijo in nečistočo.

• Primerno za moške in ženske prostore za tuširanje.

• Vsebuje glicerin za zaščito kože pred izsušitvijo in na 
koži pusti občutek mehkobe in voljnosti.

Kje uporabiti:
Industrijski prostori za tuširanje.

Stopnja umazanije

ČIŠČENJE KOŽE S PRHANJEM
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SREDNJE MOČNO ČIŠČENJE KOŽE

Solopol® GrittyFOAM®

Koda kos / krt Velikost

GPF3LEURO 4 3,25-litrska kartuša

GPF3L 4 3,25-litrska kartuša    

SILICONE

PENILNIK za sredstva za čiščenje zelo težke umazanije

 

KODA IME DOZERJA BARVA KOS / 
KRT

ZA UPORABO 
Z

GF3LDWHDE
GF3LDBLPL
GF3LDWHPL

Deb Stoko®  Heavy 
Duty Hand Wash Foam 
3.25 Litre

Bela 1 GPF3LEURO
2 doziranji (4,4 ml) 

tradicionalnega čistilnega 
sredstva za težko 

umazanijo

1 doziranje (3 ml)
Solopol® GrittyFOAM®

Stopnja umazanije

PENAPena za čiščenje rok za srednje močno 
umazanijo 
Olje | Mast | Karbonsko črnilo | Lubrikanti

• Prvo čistilno sredstvo za roke v obliki pene z 
abrazivom.

• 3 ml tekočine Solopol® GrittyFOAM® se pretvori v 15 
ml pene, kar prinaša 47 % več umivanj rok na liter v 
primerjavi s tradicionalnimi sredstvi za čiščenje rok.

• Nežna formula brez topil, kombinirana z 
neabrazivnimi biorazgradljivimi čistilci, naredi roke na 
otip mehke in negovane.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industrijskih okoljih za 
odstranjevanje srednje do težke umazanije.

• Moč globokega čiščenja  
Naravni, neabrazivni in biorazgradljivi bio-čistilci™ iz koruznega zdroba učinkujejo pri globokem čiščenju, 
ne da bi kožo poškodovali ali škodovali našemu okolju. 

• Vlaženje  
Vsebuje glicerin, visoko učinkovit in okolju prijazen vlažilec za vzdrževanje mehke in vlažne kože.  

• Manj vode in energije  

• Manj investicije v dozirnike 

Patentirani Solopol® GrittyFOAM® dozirniki imajo doživljenjsko garancijo in ne potrebujejo nadaljne investicije. 
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Solopol® Classic SILICONE

PASTA

Koda kos / krt Velikost

SOL30MLWW 30 30 ml tuba

SOL250MLEE 12 250 ml tuba

SOL2LT 4 2-litrska kartuša

SOL4LTR 4 4-litrska kartuša

MOČNO ČIŠČENJE KOŽE

Stopnja umazanije

Čistilna pasta za roke brez topil za 
težko umazanijo
Olje | Mast | Karbonsko črnilo | Lubrikanti

• Čistilno sredstvo za roke brez topil za odstranitev 
težke umazanije.

• Astopon® naravno abrazivno sredstvo nežno 
odstrani nečistoče, ne da bi pri tem poškodoval 
kožo. 

• Vsebuje zaščito za kožo Eucornol® da se zmanjša 
tveganje razdražene kože.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industrijskih okoljih za 
odstranjevanje težke umazanije.

ZELO MOČNO ČIŠČENJE KOŽE

Kresto® Classic

PASTA

Koda kos / krt Velikost

KCL30MLWW 30 30 ml tuba

KCL250ML 12 250 ml tuba

KCL2LT 4 2-litrska kartuša

KCL4LTR 4 4-litrska kartuša

SILICONE

Čistilno sredstvo za roke za zelo težko 
umazanijo
Olje | Mast | Karbonsko črnilo | Lubrikanti

• Vsebuje toksikološko varna topila za trdovratno 
odstranjevanje onesnaževalcev na oljni osnovi, ne da 
bi poškodoval kožo.

• Vsebuje zaščito za kožo Eucornol®, katera zmanjša 
tveganje draženja kože.

• Astopon® naravno abrazivno sredstvo nežno odstrani 
nečistočo, ne da bi pri tem poškodoval kožo.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industrijskih okoljih za 
odstranjevanje izredno težke umazanije.

Stopnja umazanije
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SPECIALNO ČIŠČENJE KOŽE

SILICONE

PASTA

Kresto® Kolor ULTRA

Koda Kos / krt Velikost

KKU30MLWW 30 30 ml tuba

KKU250MLEE 12 250 ml tuba

KKU2LT 4 2- litrska kartuša

SILICONE

PASTA

Kresto® Special ULTRA

Koda Kos / krt Velikost

KSP30MLWW 30 30 ml tuba

KSP250MLEE 12 250 ml tuba

KSP2LT 4 2- litrska kartuša

KSP4LTR 4 4- litrska kartuša

ROBČKI

Kresto® Special WIPES SILICONE

Stopnja umazanije

Specialno sredstvo za čiščenje rok
Črnila | Barve | Pigmenti

• Vsebuje aktivno sredstvo za enostavno 
odstranjevanje barve in črnila s kože.

• Ker ne vsebuje topil, zmanjšuje možnost draženja 
kože.

• Astopon® naravno abrazivno sredstvo nežno 
odstrani nečistočo, ne da bi pri tem poškodoval 
kožo.

• Ker je formulacija koncentrirana, je potrebna zelo 
majhna količina za odstranjevanje nečistoč.

• Ne vsebuje klasičnih konzervansov.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industrijskih okoljih za 
odstranjevanje črnila, barve, prehranskih / 
rastlinskih barvil.

Stopnja umazanije

Ultra specialno sredstvo za čiščenje 
rok 
Lak | Smola | Lepila | Oljne barve

• Specialno sredstvo za čiščenje rok z blago 
formulacijo topila za odstranjevanje težke adhezivne 
umazanije.

• Astopon® naravno abrazivno sredstvo nežno 
odstrani nečistočo, ne da bi pri tem poškodoval 
kožo.

• Ker je formulacija koncentrirana, je potrebna zelo 
majhna količina za odstranjevanje nečistoč.

• Ne vsebuje klasičnih konzervansov.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industrijskih okoljih za 
odstranjevanje barv, lakov in lepil. 

Stopnja umazanije

Čistilni robčki za roke za izredno težko 
umazanijo
Lak | Smola | Lepila | Oljne barve

• Trpežni, izredno močni robčki.

• Impregnirani s tekočo formulo na osnovi blagega 
esterja za zelo učinkovito odstranjevanje tiskarskih 
in barvnih nečistoč.

• Vsebuje glicerin za vlaženje in nego kože.

Kje uporabiti:
Za mobilno uporabo brez vode v 
industrijskih okoljih, vključno s tiskarnami in 
trgovinami z barvami.

Koda Kos / krt Velikost

ULT70W 6 70 robčkov

ULT150W 4 150 robčkov
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HIGIENA ROK

Tam, kjer je potrebna višja stopnja higiene rok, bi bilo potrebno k umivanju rok 
dodati še uporabo dezinfekcijskega sredstva. Po umivanju oziroma ko so roke 
na videz čiste, nanos dezinfekcijskega sredstva uniči nevidne mikroorganizme 
na koži in pomaga preprečiti navzkrižno kontaminacijo potencialno nalezljivih 
patogenov na površine in ljudi.

Dezinfekcijsko sredstvo za roke nanesemo na fizično čiste roke za 20-30 
sekund, da le-to uniči mikroorganizme brez potrebe po splakovanju z vodo.
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Antimikrobno sredstvo za čiščenje rok in dezinfekcija za roke zagotavljata visoko stopnjo 
higiene rok v higiensko občutljivih okoljih, kot sta prehrambena industrija in zdravstvo, ali 
v okoljih, kjer se zahteva visoka stopnja higiene. Higiena rok je najpomembnejši ukrep za 
zaščito pred okužbami in preprečitev navzkrižne kontaminacije. 

Piktogrami za uporabo izdelka

Dezinfekcija rok

Deb InstantFOAM® Complete -  Dezinfekcija rok

Baktericiden (v skladu z EN1500) • 

Fungiciden in uničuje kvasovke (v skladu z EN1650 in / ali EN1275) •

Popolnoma viruciden - virusi z in brez ovojnice (v skladu z EN14476) •

Omejeno viruciden - virusi z ovojnico (v skladu z EN14476) •

Za dezinfekcijo rok - nanos izključno na čiste roke •

Odstrani splošno umazanijo in nečistočo •

Brez parfuma •

Brez barve in barvil •

Kompatibilen s prehrambeno industrijo •

Hipoalergen •

Kompatibilen z lateks in nitril rokavicami •
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PENA

DEZINFEKCIJA ROK

Deb InstantFOAM® Complete

• Prva virucidna dezinfekcija za roke v 
peni.

• Brez parfuma in barvil, hipoalergeno 
dezinfekcijsko sredstvo na bazi 
alkohola.

• Brez uporabe vode se uniči 99,999 % 
najpogostejših mikroorganizmov.

• Širok spekter delovanja, visoko 
učinkovito baktericiden (EN1500), 
viruciden (EN14476), uničuje kvasovke 
(EN1650), uničuje mikobakterije 
(EN14348).

• Neodvisne raziskave dokazale 
nekontaminacijo hrane.

• Hitro in enostavno se nanese na roke, 
ne da bi puščal lepljive ostanke.

• Vsebuje vlažilna sredstva za 
preprečevanje izsuševanja kože.

Dezinfekcija za roke v peni na bazi alkohola
Baktericiden I Viruciden I Uničuje kvasovke I Uničuje mikobakterije 

Kje uporabiti:
Za uporabo v kateremkoli higiensko občutljivem 
okolju, ali kjer se zahteva višja stopnja higiene

Aktivne substance
80 g etanola / 100 g izdelka

Biocidna reg. št. 59753

viruzides Schaum-
Handdesinfektionsmittel

Vsaka država ima specifične oznake glede biocidnih proizvodov. Izdelke za higieno rok uporabljajte varno. 
Pred uporabo vedno preberite deklaracijo in informacije o izdelku. 

SILICONE

Koda kos / krt Velikost

IFS47ML 12 47 ml potisna črpalka

IFS250ML 6 250 ml potisna črpalka

IFS1000ML 6 1-litrska kartuša

Prva virucidna dezinfekcija za roke v peni
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NEGA KOŽE

Posebej oblikovana krema za izboljšanje moči kože in za zaščito pred izsušitvijo 
ter poškodbami. 

Uporablja se ob koncu delovnika ali pred daljšimi odmori na delu. 

Uporaba obnovitvenih krem pomaga:

• obdržati kožo v zdravem stanju, 

• podpirati naravno pregrado kože, 

• poskrbeti, da je koža na otip gladka in voljna, 

• preprečiti, da bi se koža izsušila, postala groba ali razpokana, kar zmanjša 
tveganje za bolezni kože, povezane z delom.
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Obnovitvene kreme, ki se jih uporablja po delu, po-
magajo vzdrževati kožo zdravo, mehko in voljno ter 
preprečujejo izsušitev. Uporaba negovalih krem za 
kožo je pomemben element dobre prakse pri zaščiti 
kože. 
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Vlaži kožo • • •

Neguje kožo • • •

Obnavlja in regenerira kožo •

Primerno za roke, obraz in telo • • •

Posebej za telo •

Nega normalne kože • • •

Suha in obremenjena koža •

Primerno za alergike in za k ekcemom nagnjeno kožo • • •

Brez parfuma •

Kompatibilno s prehrambeno industrijo •

Brez barve in barvil • • •

Brez silikona • • •

Brez parabenov • •

Hitro vpojna • • •

Kompatibilno z lateks in nitril rokavicami •

ECARF certifikat • • •
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Piktogrami za uporabo izdelka

SILICONE Brez silikona

Primerno za 
rokavice

Primerno za 
obraz

ECARF pečat kakovosti
Evropski center za raziskavo alergij (ECARF) podeljuje ECARF pečat kakovosti izdelkom, , ki so 
prijazni alergijam. Primerno za alergike in za k ekcemom nagnjeno kožo. 

Normalna 
koža

1

Suha koža

2

1
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NORMALNA KOŽA

Stokolan® Light PURE

KREMA

Koda kos / krt Velikost

RES30MLWW 30 30 ml tuba

RES100ML 12 100 ml tuba

RES1L 6 1-litrska kartuša

SILICONE

1 Negovalna krema za kožo
normalna koža

• Nežna formula brez parfuma in barvil zmanjšuje 
tveganja za draženje kože

• Ne kontaminira hrane

• Vsebuje glicerin, alantoin in karitejevo maslo za 
vlaženje in nego kože

• Primerna za uporabo pri lateks in nitril rokavicah

Kje uporabiti:
Za uporabo v industriji, pri rokovanju s 
hrano in v zdravstvenih ustanovah, v 
pisarnah in javnih sanitarijah.

Stokolan® Classic

KREMA

Koda kos / krt Velikost

SCL30MLWW 30 30 ml tuba

SCL100ML 12 100 ml tuba

SCL1L 6 1-litrska kartuša

SILICONE

2 Obogatena negovalna krema za kožo
Suha | Obremenjena koža 

• Koncentrirana vlažilna in negovalna krema pomaga 
uravnavati vlažnost suhe in poškodovane kože.

• Visoka vsebnost glicerina izboljša elastičnost kože 
in jo pomirja.

• Vsebuje lanolin za uravnavanje bariere kože in njene 
gladkosti.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industrijskih in zdravstvenih 
okoljih, posebno če so zaposleni nagnjeni k 
izsušenosti ali obremenitvi kože.

SUHA KOŽA

Stokolan® Light Gel

GEL1

Koda kos / krt Velikost

SGE30MLWW 30 30 ml tuba

SGE100ML 12 100 ml tuba

SGE1L 6 1-litrska kartuša

SILICONE

Vlažilni gel
normalna koža

• Prijetno odišavljen osvežilni gel, ki se hitro vpije in 
ima hladilni učinek.

• Vsebuje glicerin za vlaženje kože.

• Vsebuje kreatin, ki spodbuja kožo k proizvajanju 
lastnih lipidov in podpira obnavljanje celic.

Kje uporabiti:
Za uporabo v industriji in v zdravstvenih 
ustanovah, v pisarnah in javnih sanitarijah.
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Moč srebra
Ekskluzivno iz Deba

BioCote tehnologija srebrnih ionov je 
sestani del vseh dozirnikov Deb Global 
Range. 

BioCote® tehnologija srebrnih ionov 
je:

Učinkovita: V manj kot 2 urah zmanjša 
število bakterij, plesni in gliv na površini 
Deb dozirnika, zaščitenega z BioCote® , 
oziroma doseže do 99,99 % zmanjšanje v 
roku 24 ur*.

Dolgotrajna: ohranja svojo protimikrobno 
učinkovitost v celotni življenjski dobi 
podajalnika; se ne izpere ali odstrani.

Varna: Srebro se šteje za nestrupeno in 
je varna in naravna alternativa sintetičnim, 
organskim protimikrobnim sredstvom, kot 
je triklosan.

Znanstvena raziskava je pokazala, 
da imajo BioCote® zaščiteni Deb 

dozirniki zmanjšano raven bakterij 
v primerjavi z nezaščitenimi Deb 

dozirniki.

Učinkovitost je merjena z neodvisno metodo po ISO standardih.



23Več informacij najdete v tehničnih in varnostnih listih na www.debgroup.com

Kako srebrna tehnologija deluje?

Za Deb Skin Care 
dozirnike, ki vsebujejo 
BioCote® antimikrobno 
tehnologijo, se pričakuje, 
da bodo imeli nižjo raven 
bakterijske kontaminacije. 

Mikroorganizmi kontaminirajo površino 
BioCote® zaščitenega dozirnika.

Srebrni ioni odreagirajo na 
mikroorganizme.

Srebrni ioni odreagirajo na mikro-
organizme na tri načine (glej zgoraj).

Mikroorganizmi umrejo, dozirnik je 
zaščiten pred mikrobnim poslabšanjem.

Srebrni ioni se združijo z mikrobnimi 
proteini v celici in v celični steni.

Srebrni ioni vplivajo na 
podvajanje DNA.

Srebrni ioni spodbujajo 
nastanek reaktivnih 
kisikovih spojin.
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Dozirniki

Deb Stoko® sistemi

Edinstvena izbira 1-litrskih, 2-litrskih in 4-litrskih zaprtih in 
zaščitenih dozirnikov na kartuše, primernih za uporabo pri vseh 
Deb Stoko® izdelkih za nego kože. 

• Zaprti sistemi - vsakič se dozira "svež" izdelek.
• Optimalno doziranje - dozira ravno pravšnjo količino in tako prepreči 

preveliko porabo.
• Možnost zaklepanja - onemogoči dostop do vsebine.
• Veliki gumbi - enostavna uporaba.
• Stisljive kartuše - zmanjšajo količino odpadkov in ostankov.
• Površine se le obrišejo - hitro in enostavno vzdrževanje.
• Ne kaplja, ne curlja - ne pušča nereda.
• Priročno - prazne kartuše se enostavno zamenjajo v nekaj sekundah

Vsi Deb Stoko® dozirniki so zaščiteni z 
BioCote® antimikrobnim sredstvom na bazi 
srebra, ki zavira rast bakterij in plesni.

Vsi dozirniki, ki so proizvedeni v Debu, 
imajo doživljenjsko garancijo. 

Šifra Dozirnik Velikost 
kartuše Dimenzije (mm) Količina 

doziranja 

Število 
doziranj na 
kartušo

PRO1LDGER Deb Stoko® Zaščita 1 L 233 V x 130 Š x 115 G 1 ml 1000

LGT1LDGER Deb Stoko® Blago čiščenje 1 L 
233 V x 130 Š x 115 G 0,7 ml pena

1 ml losjon
1429 pena
1000 losjon

LGT2LDGER Deb Stoko® Blago čiščenje 2 L 290 V x 163 Š x 145 G 4,5 ml 444

LGT4LDGER Deb Stoko® Blago čiščenje 4 L 345 V x 175 Š x 150 G 4,5 ml 888

HVY2LDGER Deb Stoko® Trdovratno čiščenje 2 L 290 V x 163 Š x 145 G 4,5 ml 444

HVY4LDGER Deb Stoko® Trdovratno čiščenje 4 L 345 V x 175 Š x 150 G 4,5 ml 888

ULT2LDGER Deb Stoko® Specialno čiščenje 2 L 290 V x 163 Š x 145 G 4 ml 500

ULT4LDGER Deb Stoko® Specialno čiščenje 4 L 345 V x 175 Š x 150 G 4 ml 1000

ANT1LDGER Deb Stoko® Protimikrobno čiščenje rok 1 L 233 V x 130 Š x 115 G 0,7 ml pena
1 ml losjon

1429 pena
1000 losjon

WRM2LDGER Deb Stoko® Dozirnik za umivalnice 2 L 290 V x 163 Š x 145 G 0,7 ml 2858

SAN1LDGER Deb Stoko® Dezinfekcija 1 L 233 V x 130 Š x 115 G 0,63 ml pena 1587

RES1LDGER Deb Stoko® Nega kože 1 L 233 V x 130 Š x 115 G 1 ml 1000

GF3LDWHDE Deb Stoko® Trdovratno umivanje rok v peni 3,25 L 345 V x 175 Š x 165 G 3 ml 1083
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Dozirniki po meri

Naše ekipe oblikovalcev lahko kreirajo dozirnike, ki odražajo vašo lastno identiteto ali specifikacijo. Naš ekskluzivni 
oblikovalski oddelek in proizvodni proces ustvarita trajno dekoracijo, ki je kemično odporna, ne zbledi ter je obstojna 
skozi celo življenjsko dobo dozirnika.

Blagovna znamka podjetja, 
logotipi, navodila za uporabo 
ali privlačne 
fotografije. 

Naša najsodobnejša tehnologija za tiskanje v kombinaciji s širokim spektrom 
barvnih opcij za dekoracijo vašega edinstvenega dozirnika.

Debov oblikovalski oddelek uresničuje vaše ideje ter 
ustvari fantastične in unikatne rešitve za dozirnike, 
prilagojene vašim specifičnim potrebam. 

PO 
VAŠIH 

ŽELJAH
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nege kože v industriji

VIŠJI STANDARD

DebSafe™ je edinstven integriran program za nego kože, ki je prilagojen 
vsakemu delovnemu okolju. 

DebSafe™ program je posebno oblikovan za izboljšanje standardov nege kože in zmanjševanje nevarnosti 
poklicnih boleznih kože v kateremkoli delovnem okolju. DebSafe™ program združuje tri posebne elemente:

KLJUČNE 
izdelke

NAJVIŠJE
standarde 
vedenja

Celotna paleta specializiranih 
izdelkov za nego kože, ki ščitijo, 
čistijo, dezinficirajo in obnavljajo 

kožo.

Edinstveno strukturirano izobraževanje, 
usposabljanje in program povratnih 

informacij pomagajo strankam vpeljati 
trajne izboljšave na področju nege kože 

preko razumevanja t.i. smernic "treh 
trenutkov za nego kože". 

BISTVENE
informacije

Na podlagi pregleda z elektronsko 
napravo se oceni stanje kože in njen 
napredek, kar zagotavlja pomembne 

informacije. 

Se prilagodi kateremukoli delovnemu okolju.

Zagotavlja prave izdelke, kjer in ko so potrebni.

Ustvarja zavedanje, da je zdravje kože prioriteta.

Prinaša resnične, trajnostne zdravstvene in finančne 
koristi tako delodajalcem kot tudi zaposlenim.

!

DebSafe™

Zmanjšuje 
tveganja za 
podjetje

Prihrani 
denar

Ključne prednosti DebSafe™

Izboljša zdravje 
kože zaposlenih
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Deb Stoko® podpora
Za vsako organizacijo je izvajanje zaščite kože, ki je kolektivno sprejeto in splošno 
razumljeno, stalni izziv.

Za pomoč v tem procesu je Deb Stoko® razvil edinstven program za podporo 
izobraževanju in presoji stanja, ki je na voljo vsem strankam v verigi Deb Stoko®.

Stalna izobraževanja in ozaveščanje
Za pomoč pri izboljšanju in vzdrževanju standardov za nego kože nudimo številna komunikacijska orodja v podporo 
stalnemu izobraževanju in ozaveščenosti.

Presoja stanja pred in po namestitvi
Naša ekipa strokovnjakov izvaja presoje stanja 
pred in po namestitvi dozirnikov, da bi zagotovila, 
da so bili izbrani in nameščeni pravi Deb Stoko® 
izdelki - za popolno zadovoljstvo uporabnika.

Letni pregledi
Naša ekipa strokovnjakov lahko izvede tudi letne 
preglede, da preveri vzdrževanje nameščenih Deb 
Stoko® dozirnikov, pregleda izdelke, ki se uporabljajo 
in predstavi nove ter izvede izobraževanja, ki 
prinašajo dodatne koristi za uporabnika. 
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Te informacije in vsi nadaljni tehnični nasveti temeljijo na našem trenutnem znanju in izkušnjah. 
Vendar to ne pomeni nobene obveznosti ali druge pravne odgovornosti iz naše strani, tudi v 
zvezi z obstoječimi pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, zlasti s patentnimi pravicami. 
Prav tako ni predvidena garancija, bodisi izrecna ali implicitna, ali jamstvo lastnosti izdelka v 
pravnem smislu. Pridržujemo si pravico do sprememb v tehnološkem procesu ali nadaljnem 

razvoju. Stranka ni oproščena obveznosti izvajanja skrbnega pregleda in testiranja prihajajočega 
blaga. Delovanje izdelka, opisanega v tem dokumentu, je potrebno preveriti s testiranjem, kar 

lahko izvede le kvalificiran strokovnjak ob prisotnosti odgovorne osebe naročnika.

® je registrirana blagovna znamka Deb Group Ltd. ali ene izmed njegovih hčerinskih družb
™ registrirana blagovna znamka, ki jo uporablja Deb Group Ltd. ali ena izmed njegovih 

hčerinskih družb


