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MÃOS e Dispensador 
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Dispensador PLUS Wall 

DE LUVAS E/OU MÀSCARAS COM RECOLHA DE USADOS

Apoiando a implementação das medidas preventivas de

segurança anti-contágio para a proteção da saúde dos

trabalhadores nos locais de trabalho a emergência do

Covid-19 nos impôs, desenvolvemos um dispensador de

parede compacto equipado com pulverizador

desinfetante para as mãos, luvas e/ou máscaras para

áreas industriais e outros ambientes onde é necessário

garantir medidas higiénicas de saúde.

O dispensador PLUS Wall, facilmente fixável nas paredes,

foi projetado para ser posicionado em áreas estratégicas

para criar caminhos com paragem obrigatória de

higienização e proteção.

ACESSAR AS ÁREAS DE TRABALHO APÓS A DESINFECÇÃO

CORRETA DAS MÃOS com desinfetantes para as mãos ou

soluções desinfetantes hidro-alcoólicas de vários tipos e

repetir a operação, se necessário, mesmo durante e após

o horário de trabalho

USAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, como luvas e

máscaras faciais

DESCARTAR EQUIPAMENTOS USADOS DE FORMA

SEGURA nos pontos de recolha designados

A estrutura e os componentes foram projetados para o

uso frequente em ambientes comerciais, industriais e

outros. Os materiais utilizados, não tóxicos e

higienizáveis, são altamente resistentes ao desgaste e à

corrosão.

Estável, original e agradável, robusto e não sujeito a

desgaste com dispensadores automáticos tradicionais,

pode ser usado com vários tipos de nebulizadores padrão

facilmente disponíveis no mercado e de uso comum para

uma fácil reposição.

O reabastecimento com soluções hidro-alcoólicas será

fácil e imediato em algumas etapas simples.



Reabasticimento

Features

•ERTAX amarelo / branco e preto

•Não tóxico

•Anti-corrosão

•À prova de choque

•Recarregáveis

•Estrutura da placa de amortecedor

Nebulizador - para soluções hidro-

alcoólicas e os  consumíveis não estão 

INCLUIDOS 

Altura 815 mm

Comprimento 493 mm

Profundidade 205 mm

Peso 11,5kg

Capacidade 750 ml

Tamanho máximo 

do saco do lixo
45 x55 cm

Dispenser COR Wall
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