Produktöversikt

Frisk hud
satt i system

Frisk hud är en god investering
Hudvård för alla arbetssituationer
Vi producerar sedan 50 år hudskydds- och
hudvårdskrämer, handtvätt, krämtvålar och
moderna dispensersystem av högsta kvalitet
för i princip alla användningsområden. Vi
lägger högsta vikt vid att rengörings- och hudvårdsprodukterna ska vara skonsamma, men
samtidigt effektiva, så att dina händer håller sig
rena och friska.
Vi är marknadsledande i Skandinavien. Våra
produkter har under alla år bevisat sin höga
kvalitet inom hantverks- och industriella branscher. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka
vårt kunnande och anpassa vårt produktsortiment efter marknadens behov.
Vi kan därmed erbjuda optimala handhygienkoncept, även inom t.ex. livsmedelsindustrin,
hälsovårdssektorn och andra områden och
institutioner där särskilda hygienföreskrifter
gäller.
Miljöanpassade produkter och
dokumentation
Vi lägger högsta vikt vid att våra produkter och
förpackningar ska klara miljö- och kvalitetskrav
med god marginal. Plum A/S är certifierat enligt
ISO9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Det
garanterar att våra produkter alltid är av hög
kvalitet. Vi har upprättat ett säkerhetsdatablad
för alla våra produkter. Säkerhetsdatabladet
kan laddas ned från vår hemsida.

Optimal handhygien
Hudens viktigaste uppgift är att skydda kroppen mot extern påverkan. Men för att kunna
skydda på bästa sätt måste huden vara frisk.
Det krävs därför tre moment för att uppnå
optimal handhygien:
Hudskydd före och under arbetet
· särskilt anpassat efter arbetssituationen
Handtvätt
· milda men samtidigt effektiva tvålar, hand
tvättar och handdesinfektion
Hudvård efter arbetet
· med återuppbyggande effekt
Med hjälp av översikten nedan kan du hitta rätt
produkt för olika användningsområden och
arbetssituationer. Här hittar du användningsområdena industri och verkstad, livsmedels
branschen och hälsovårdssektorn.
Vi tar gärna fram en personlig hudskyddsplan
som är direkt anpassad till ditt företag
och de olika arbetsområdena.
Besök vår hemsida på www.plum.se. Där får du
veta mer om hela vårt produktsortiment.

Industri

Frisk hud satt i system
Hudbelastning

Hudvård före
arbetet

Hudrengöring

Mycket kraftig verkstads- och industrismuts från t.ex. olja,
sot, bromsdamm

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Plulux
Profi
Plum Extra

Mycket kraftig verkstads- och industrismuts från icke
vattenbaserade metall och bearbetningsoljor

Plutect Olio

Premium
Plulux
Profi
Plum Extra

Kraftig och lättare verkstads- och industrismuts

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Super Plum

Lättare industrismuts från papper, tryckfärger och vattenbaserade ämnen

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Super Plum
Plum No. 14
Plum Soft
Fresh
Nature

Långvarigt arbete i fuktiga miljöer samt med vatten
baserade ämnen som cement, rengöringsmedel, kemi
kalier och syror

Plutect Aqua

Plum No. 14
Fresh
Nature

Arbete med klibbiga nedsmutsningar t.ex. lack, lim,
epoxy, tryck- och kopieringsfärger

Plutect Olio

Plulac

Arbete med tjära, beck, bitumen och flerkomponentfärger

Plutect Olio

Plulac

Sjukvårdssektorn

Livsmedel

Utomhusarbete, där huden utsätts för solljus

Desinfektion

Plutect Aqua
Handy Mild

Nature
Mild

Hantering av livsmedel med speciella hygienkrav

Plutect Aqua
Handy Mild

Disinfector 85%

Arbete med livsmedel i vatten eller fuktiga miljöer

Plutect Aqua
Handy Mild

Nature
Mild

Hantering av livsmedel i produktion

Plutect Dual
Handy Mild

Disinfector 70%
Nature
Mild

Lätt eller minimal nedsmutsning

Plutect Dual
Handy Mild

Nature
Mild

Allmän och ofta förekommande handtvätt i samband med
patientvård

Nature
Mild

Mycket ofta förekommande handtvätt i samband med
patientvård

Nature
Mild

Ofta förekommande handtvätt av torr och irriterad hud

Handdesinfektion i hemsjukvård vårdhem, kliniker etc.
Allmän daglig handtvätt
Hår- och kroppstvätt

Handy Creme
Handy Plus
Plutect Care

Solskyddskräm

Färskvaruhantering

Handdesinfektion i samband med patientvård på sjukhus

Hudvård efter
arbetet

Handy Mild
Handy Plus

Mild
Handy Mild

Disinfector 85%
Disinfector 85%
Nature
Mild
Nature Hair & Body

Handy Mild

Hudvård före arbetet
Genom att använda hudvårdskräm före och under arbetet
förebygger du uttorkning av huden och minskar därmed
risken för att de skadliga ämnena tränger djupt in i huden.

Samtidigt underlättar du rengöringen av huden efter arbetet.
Krämen ska vara anpassad till dina arbetsuppgifter.

Hudvårdskräm före arbetet
Plutect Aqua

Förpackningsstl.Varunr.
100 ml tub
2231
0,7 l bag-in-box
2204

Hudvårdskräm att använda före och under arbetet med vatten och
vattenbaserade ämnen. Utan parfym. Används på rena och torra
händer.

Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Plutect Olio

Förpackningsstl.Varunr.
100 ml tub
2331
0,7 l bag-in-box
2304

Hudvårdskräm att använda före och under arbete med olja, damm
och icke-vattenbaserade ämnen. Utan parfym. Används på rena
och torra händer.

Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Plutect Dual

Förpackningsstl.Varunr.
100 ml tub
2541
0,7 l bag-in-box
2503

Hudvårdscreme att använda före och under arbete med
växlande arbetsprocesser som innefattar både vattenbaserade och icke-vattenbaserade ämnen. Utan parfym.
Används på rena och torra händer.
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Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Solskyddskräm
SPF 15&30

Forpakningsstr.Varenr.
SPF 15 200 ml tub
3002
SPF 30 200 ml tub
3022

Oparfymerad solskyddskräm med skyddsfaktor 15
respektive 30. Skyddar mot solens UVA- och
UVB-strålar. Solskyddskrämen är enkel att applicerar
och tränger snabbt in i huden samtidigt som den ger huden stöd
och vårdar den. Återuppbygger hudens naturliga barriärfunktion.
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Desinfektion
I branscher med ökad risk för smittoöverföring och
livsmedelsburna infektioner ställs det särskilt högra krav
till handhygienen. Händerna är vår största smittokälla och
frekvent handtvätt och handdesinfektion är ett oundvikligt
krav för anställda i hälsosektorn och i stora delar av
livsmedelsbranschen.

När risken för överföring av bakterier och virus skall minskas
är en alkoholbaserad handdesinfektion dokumenterad effektiv.
Handdesinfektionsmedlet skall uppfylla den europeiska
standard EN 1500 och till kirurgisk handdesinfektion vara
tillsatt klorhexodin.

Desinfektion
Disinfector
70%, Gel

Förpackningsstl.Varunr.
120 ml flaska
3728
1,0 l påse
3736
1,0 l bag-in-box
3720

Desinfektionsgel med återfettande effekt. Tar bort bakterier på
händerna inom matvaruindustrin och andra platser där det krävs
en hög hygienisk standard. Godkänt enligt Europeisk standard pr.
EN 12054 samt EN 1500.
Dispensertyp: CombiPlum, MP2000/StandardPlum

Disinfector
85%, Gel

Förpackningsstl.Varunr.
120 ml flaska
3756
500 ml pumpflaska
3754
1,0 l påse
3766
1,0 l flaska
3767

Desinfektionsgel med återfettande effekt. Tar effektivt bort
bakterier och virus från händerna i samband med patientvård på
sjukhus. Godkänt enligt Europeisk standard pr. EN 12054 samt
EN 1500.
Dispensertyp: CombiPlum

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
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Hudrengöring

Det är viktigt att huden blir helt ren varje gång du tvättar dig,
därför ska du rengöra den med milda men effektiva medel.
Ett anpassat hand-rengöringsmedel för den grövre smuts
och tvålar för den vanliga tvätt av huden.

Handrengöring / PlumWipes
Super Plum

Förpackningsstl.Varunr.
250 ml tub
1015
1,0 l burk
1042
1,4 l bag-in-box
1018
3,0 l burk
1043

Mild handrengöringsmedel i pastaform baserat på vegetabiliska
oljor och utan lösningsmedel. Tar effektivt men skonsamt bort olja,
oljesmuts, tryckfärger samt annan vanlig smuts.
Används på våta händer.
Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Plulux

Förpackningsstl.Varunr.
250 ml tub
0715
1,0 l burk
0742
1,4 l bag-in-box
0718

Kraftigt verkande handrengöringsmedel i pastaform. Tar effektivt
men skonsamt bort smuts som sitter fast ordentligt samt klistriga
smutsfläckar som t.ex. diesel- och hydraulolja, sotblandad olja,
metall- och cementdamm. Används på våta händer.
Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Premium

Förpackningsstl.Varunr.
0615
250 ml tub 
1,4 l bag-in-box
0618

Mild men kraftigt verkande svanenmärkt handrengöring - utan
lösningsmedel. Innehåller slipmedel av naturligt majskolvsgranulat.
Tar bort kraftig oljesmuts t.ex. diesel-, hydraul- och sotblandad
olja, träskyddsmedel samt tryckfärg. Lätt skummande och lätt
parfymerad för en behaglig tvättupplevelse. Används på våta händer.
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Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Profi

Förpackningsstl.Varunr.
250 ml tub
0915
1,4 l bag-in-box
0918
5,0 l dunk
0903

Supereffektiv handrengöring i pastaform. Tar bort även kraftig
smuts som diesel- och hydraulolja, sotblandad olja, metalldamm och annat klistrigt blandsmuts.
Används på våta händer.
Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Plum Extra

Förpackningsstl.Varunr.
250 ml tub
0995
4,2 l bag-in-box
0984

En kraftigt verkande modern handrengöringspasta med en frisk
doft av citron. Tar bort även den kraftigaste smuts som exempelvis
diesel- och hydraulolja, sodblandad olja, metalldamm och annat
klistrigt smuts. Används på våta händer.
Dispensertyp: MaxiPlum

Plulac

Förpackningsstl.Varunr.
250 ml tub
0815
1,4 l bag-in-box
0818

Specialhandrengöring i pasta-form. Har utvecklats speciellt för att
ta bort färger, lacker, harts, lim och andra klistriga fläckar.

Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Plum Wipes

Förpackningsstl.Varunr.
50 st. box
5330
150 st. hink
5331

Heavy-Duty
Tar effektivt men skonsamt bort olja, dieselolja, fett, färg, lim och
annan kraftig smuts utan att använda vatten. Den mjuka rengöringsservetten med skrubbeffekt har en tillsats av en effektiv
rengöringsvätska med återinfettande effekt.

200 st. hink

5332

All-Purpose
Tar effektivt men skonsamt bort olja, vax, färg och annan smuts utan
att använda vatten. Servetten innehåller samma rengöringsvätska
med återinfettande effekt som Heavy-Duty, men utan skrubbeffekt.

50 st. box
150 st. hink

1251
1252

50 st. hållare
150/200 st. hållare

5340
5342

Hand&Tool
Rengöringsservett som effektivt, men skonsamt, avlägsnar olja, fett,
vax och annan envis och ingrodd smuts från händer, verktyg, ledningar och andra ytor. Innehåller inte lösningsmedel, färg eller parfym.
Vägghållare för praktisk montering av PlumWipes

Skumtvål / flytande tvål
Foam
Sensitive

Förpackningsstl.Varunr.
0,8 l påse
1308

En extra mild, oparfymerad och Svanenmärkt skumtvål
som ger ett mjukt och behagligt skum.
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Dispensertyp: CombiPlum Foam

Foam Luxury

Förpackningsstl.Varunr.
0,8 l påse
1338

En mild och Svanenmärkt skumtvål med parfym som ger
ett mjukt och behagligt skum

Dispensertyp: CombiPlum Foam

Plum No. 14

Förpackningsstl.Varunr.
1,4 l bag-in-box
1413
5,0 l dunk
1403

Parfymerad lyxtvål för vanlig handtvätt varje dag på toaletter,
kontor och i tillverkning. Innehåller inga konserveringsmedel.

Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Nature

Förpackningsstl.Varunr.
0,5 l påse
1785
1,0 l påse
1786
1,0 l flaska
1787
1,4 l bag-in-box
1795

Mild och hudvänlig svanenmärkt krämtvål utan färgämne
och parfym. För normal och frekvent handtvätt där du
vill ta speciell hänsyn till huden och miljön.

Dispensertyp: CombiPlum, MP2000/StandardPlum

Mild

Fresh

Nature
Hair & Body

3in1
Hair & Body

Förpackningsstl.Varunr.
450 ml påse Quadrant
1668
600 ml pumpflaska
1661
1,0 l påse
1666
1,4 l bag-in-box
1667
5,0 l dunk
1669

Extra mild och mycket hudvänlig svanenmärkt krämtvål.
Utan färg och parfym. Speciellt tillverkad till frekvent
handtvätt i förbindelse med t ex patientvård, rengöring
och liknande. En handtvål som tar hänsyn till både huden och
miljön.
Dispensertyp: CombiPlum, MP2000/StandardPlum, Quadrant

Förpackningsstl.Varunr.
450 ml påse Quadrant
1639
500 ml pumpflaska
1634
0,5 l påse
1635
1,0 l påse
1636
1,4 l bag-in-box
1637

Mild och hudvänlig svanenmärkt krämtvål med en
behaglig, frisk doft. För vanlig handtvätt varje dag.

Förpackningsstl.Varunr.
600 ml pumpflaska
1739
1,0 l påse
1736
1,4 l bag-in-box
1737
4,2 l bag-in-box
1732
5,0 l dunk
1734

Milt och hudvänligt svanenmärkt schampo för hår och bad.
Använd om du vill ta speciell hänsyn till huden och miljön.
Är lätt parfymerad men utan färgämnen.

Förpackningsstl.Varunr.
1,4 l bag-in-box
1504
4,2 l bag-in-box
1512

Modern tvål som kombinerar duschtvål, hårschampo och balsam
i en och samma produkt. Ger ett mjukt skum och en behaglig
duschupplevelse, len hud och gör ditt hår antistatiskt. Är lätt
parfymerad och har en fräsch fruktdoft.
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Dispensertyp: CombiPlum, MP2000/StandardPlum, Quadrant
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Dispensertyp: CombiPlum, MP2000/StandardPlum, MaxiPlum

Dispensertyp: MP2000/StandardPlum, MaxiPlum

Hudvård efter arbetet
Hudrengöring och frekvent handtvätt är i sig belastande för
huden. Därför kan du med fördel använda en genomuppbyggande hudvårdskräm varje dag efter arbetet.
På den tiden har din hud lugn och ro att återställa sin naturliga
fukt-och fettbalans och blir klar till nya påfrestningar.

En hudvårdkräm kan också användas under arbetsdagen,
om huden är hårt belastat av det dagliga arbetet.
Hudproblem är en av de vanligaste orsaker till arbetsrelaterande sjukfrånvaro. Med god handhygien förebygger
man bäst.

Hudvård efter arbetet
Handy Creme

Förpackningsstl.Varunr.
100 ml tub
2461
0,7 l bag-in-box
2470

Återuppbyggande hudvårdskräm för vård av torr och känslig hud.
Utan parfym.
Används på rena och torra händer.

Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Handy Mild

Förpackningsstl.Varunr.
100 ml tub
2531
0,5 l påse
2535

Återuppbyggande hudvårdskräm för vård av normal
och torr hud. Utan parfym.
Används på rena och torra händer.
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Dispensertyp: CombiPlum

Handy Plus

Förpackningsstl.Varunr.
50 ml tub
2902
200 ml tub
2901
0,5 l påse
2935
0,7 l bag-in-box
2903

Lätt parfymerad och återuppbyggande hudvårdskräm.
För vård av normal och torr hud.
Används på rena och torra händer.

Dispensertyp: CombiPlum, MP2000/StandardPlum

Plutect Care

Förpackningsstl.Varunr.
250 ml tub
2965
1,0 l bag-in-box
2963

En mild och effektiv hudvårdskräm att använda både före,
under och efter arbetet. Understödjer och återuppbygger
hudens naturliga skyddsfunktion så att den kan tåla
arbetsdagens belastningar.
Används på rena och torra händer.
Dispensertyp: MP2000/StandardPlum

Locobase®
Fetkräm

Förpackningsstl.Varunr.
100 g tub
3968

Specialprodukt för problemhud. Fet hudvårdskräm 70 % för åter
uppbyggnad av torr och irriterad hud. Återskapar hudens skyddslager och torr och gör irriterad hud mjuk och smidig igen. Innehåller
inte konserveringsmedel, parfym, färgämnen eller parabener.

Locobase®
Repair

Förpackningsstl.Varunr.
50 g tub
3972

Specialkräm för extra torr hud. Innehåller särskilda fettämnen som
ingår naturligt i hudbarriären. Dessa fettämnen tränger djupare in
i huden där de skyndar på hudens egen reparationsprocess och
samtidigt ger huden ett långvarigt skydd mot uttorkning. Innehåller
inte konserveringsmedel, parfym, färgämnen eller parabener.

Flexibla dispensersystem
Tillgänglighet är nyckelordet och våra dispensersystem är
svaret. Produkterna måste finnas där de behövs. Det ser
våra dispensersystem till. De robusta dispensrarna lämpar
sig för dosering av en till tre produkter och är därmed mycket
flexibla.

På så sätt kan du hitta en optimal produkt med hänsyn till
dina individuella behov. Våra dispensrar kan levereras i olika
storlekar och versioner enligt översikten nedan.

Flexibla dispensersystemer till industrin
MP 2000

TypVarunr.
MP2000 Modul 1
4251
MP2000 Modul 2
4252

Flexibelt, hygieniskt och driftsäkert dispensersystem med en solid,
rökfärgad kåpa i polykarbonat. Kan lätt anpassas till arbetsplatsens
individuella behov för handhygien. Systemet finns i två storlekar där
gör det möjligt att kombinera flera produkter i samma dispenser.
Produkterna till MP 2000 systemet levereras i miljövänliga, lufttäta,
0,7 l, 1,0 l eller 1,4 l bag-in-box förpackningar.
Modul 1: Mått: H: 300 x B: 130 x D: 110 mm
Modul 2: Mått: H: 300 x B: 230 x D: 110 mm

Standard
Plum

TypVarunr.
Mörk transparant
4215

Ekonomisk, driftsäker och hygienisk dispenserlösning
med kåpa i ABS. Produkterna i StandardPum dispensern
levereras i miljövänliga, lufttäta 0,7 l, 1,0 l eller 1,4 l
bag-in-box förpackningar.
Mått: H: 285 x B: 117 x D: 122 mm

MaxiPlum

TypVarunr.
Klar transparant
4220
Mörk transparant
4221

Ekonomisk, driftsäker och hygienisk dispenserlösning med klar
eller mörk transparant kappa i ABS material. Produkterna till
MaxiPlum systemet levereras i miljöanpassade lufttäta 4,2 liters
bag-in-box.

Mått: H: 340 x B: 175 x D: 175 mm

CombiPlum
Ett effektivt, miljöriktigt och hygieniskt dispensersystem i plast
eller rostfritt stål.
CombiPlum-systemets utförande gör det enkelt att rengöra
dispensern.

CombiPlum
Foam

TypVarunr.
0,8 l vit
4142

Den ideala lösningen för olika användningsområden med
särskilt höga krav på hygien, t.ex. livsmedelsindustrin och
hälsovårdssektorn.

Dispenserlösning för våra Svanenmärkta skumtvålar:
Foam Luxury och Foam Sensitive i förpackning på 0,8 l.
En dispenser som är enkel att betjäna och doserar en mild och
hudvänlig skumtvål.
Mått: H: 300 x B: 112 x D: 115 mm

Quadrant

TypVarunr.
4158
450 ml blank vit

Smart, hygienisk och praktisk liten tvådispenser för handtvål i 450
ml förpackningar (Fresh och Mild). En hygienisk dispenserlösning
eftersom produkterna är förpackade i lufttäta påsar, så att bakterietillväxt undviks.
Mått: H: 130 x B: 130 x D: 70 mm

CombiPlum
Easy

TypVarunr.
0,5 l stål m. vit arm
4285

1,0 l stål m. vit arm

Ekonomisk och driftssäker dispenser i rostfritt stål med 14 cm arm
i vit plast. Dispensern är tillverkad för att användas både med tvål,
handkrämer och desinfektionsprodukter i 1,0 l påsförpackningar.
Dispensern är enkel att montera, betjäna, rengöra och fylla på.

4283
Mått:
0,5 l stål:
1,0 l stål:

Stål
dispensern

TypVarunr.
0,5 l rostfritt stål m.
armbågsbetjäning4278

H: 195 x B: 100 x D: 180 mm
H: 245 x B: 100 x D: 180 mm

Effektiv och praktisk dispenserlösning i rostfritt stål för 0,5, 1,0
l påsar och 1,0 l flaskor. Dispensern är tillverkad för både tvål,
krämer och desinfektionsprodukter. Den optimala lösningen för ett
stort antal branscher såsom sjukhus, vårdhem m.m. där det finns
extraordinära hygienkrav.

1,0 l rostfritt stål m.
armbågsbetjäning4279
Mått:
0,5 l tråddispenser:
H: 190 x B: 90 x D: 165 mm
1,0 l tråddispenser:
H: 240 x B: 100 x D: 165 mm
Det angivna djupet är inkl. armbågsbetjäning (140 mm)

Plast

TypVarunr.
0,5 l vit
4282
1,0 l vit
4292

Enkel och effektiv dispenserlösning i plast för 0,5, 1,0 l påsar och
1,0 l flaskor. Dispensern är tillverkad för både tvål, krämer och
desinfektionsprodukter. Den optimala lösningen för ett stort antal
branscher såsom hälso- och sjuvårds- samt livsmedelssektorn,
där det finns höga hygienkrav, men även för kontor, offentliga
toaletter och institutioner.

1,0 l vit m. armbågsbetjäning4294
Mål:
0,5 l plast:
1,0 l plast:

H: 230 x B: 102 x D: 110 mm
H: 300 x B: 112 x D: 115 mm

CombiPlum Electronic
Dispenserns ytor är släta och lätta att rengöra, vilket bidrar
till god hygien. När indikatorn på dispenserns framsida lyser
konstant är det dags att byta batterierna. Det underlättar
underhållet och är en trygghet för användaren.

CombiPlum Electronic har inte bara en snygg och
ren skandinavisk design. Den imponerar dessutom
funktionsmässigt. Lösningen är flexibel och täcker de
behov som finns inom alla typer av branscher, från sjukhus
och livsmedelsindustri till offentliga toaletter och kontor.

CombiPlum
Electronic

TypVarunr.
1,0 l vit med kåpa
4302

Elektronisk dispenser för beröringsfri användning av 1,0 l Combi
Plum påsar. Särskilt lämplig för alla arbetsområden med extra
stränga hygienkrav. Den används med 4 AA-batterier som räcker
till ca 1 års användning med frekvent handtvätt. Använd Combi
Plum Electronic direkt på väggen vid handfatet eller med ett
desinfektionsställning.
Mått: H: 307 x B: 140 x D: 100 mm

Desinfektionsställning

TypVarunr.
Antrasitgrått4305
Ställning inkl.
CombiPlum Electronic

4308

Flytbar dispenserställning speciellt lämpad till de ställen där det ej
finns möjlighet att montera fasta väggdispensrar eller där montering ej är önskvärd. Kan placeras överallt efter behov o önskemål.
Kan erhållas i två färger och modeller.
Alla dispensrar av typen CombiPlum kan monteras direkt på
stativet.

Mått: H: 145 x B: 30 x D: 25 cm

OBS! Till CombiPlum Electronic används lithium batterier.
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