
Atenção: Não abrir o refil para não danificar o sistema a vácuo!
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Informativo de Produto

Dosadores
  
O sistema dosador Deb STOKO VARIO®

economia e higiene unidos.

Dosador econômico

O nosso sistema dosador possui vantagens específicas 
em comparação com os sistemas dosadores 
convencionais, de válvulas fixas, latas ou-garrafões com 
dosadores manuais. Através de uma dosagem 
controlada (1-2 ml, conforme o caso), o sistema libera 
apenas a quantidade estritamente necessária do produto 
a cada aplicação. Dessa forma economiza quantidades 
consideráveis de produto, reduzindo o desperdício. 
Embalagens pequenas têm a desvantagem de não 
estarem sempre disponíveis no local de trabalho ou no 
lavatório, e costumam ser descartadas, mesmo antes de 
estarem completamente vazias. Além disso, no frasco 
flexível o produto fica totalmente protegido de 
influências externas, uma vez que a embalagem mantém 
o produto em perfeito estado de conservação, mesmo 
sob condições adversas. 

 Deb STOKO VARIO ULTRA®

Descrição                                                                                                                                                   Dimensões

• Corpo em plástico de alta resistência.                                                                                              • 135 x 135 x 330 mm
• Robusto, eficaz e fácil de utilizar e recarregar.                                                                                   I x p x a
• Ótimo para banheiros e duchas.
• Reduzido custo por aplicação graças à correta dosagem do produto a aplicar e à
   combinação do sistema dosador com os refis Deb STOKO®: doses de 0,5 a 1 ml de
   creme e de 1,5 a 2 ml de líquidos de limpeza, em média.
• Especialmente higiênico, uma vez que não há contato entre o produto e o dosador.
   Além disso, as válvulas são unidas aos refis por um sistema a vácuo que faz com
   que sejam descartadas junto com as embalagens vazias.
• Sistema flexível, uma vez que permite a utilização de refis tanto de 1000 ml quanto
   de 2000 ml possibilitando, assim, alternar livremente entre produtos de proteção,
   limpeza ou regeneração.
• Refil ecológico - respeito ao meio ambiente. Etiqueta, cartucho e válvula produzidos
   no mesmo material (PE). O refil encolhe à medida que vai sendo esvaziado, reduzindo
   o desperdício ao mínimo.
• Disponível nas cores branca e preta.



RISCO PARA A PELE PROTEÇÃO DA PELE LIMPEZA  DA PELE
CUIDADO E REGENERAÇÃO 

DA PELE

 Antes do trabalho
Antes, durante e após o 

trabalho
Após o trabalho

Substâncias misturadas em água STOKODERM® Glove & Grip (Grupo 3) SOLOPOL®

Trabalho em ambiente úmido ou 
molhado

STOKODERM® Glove & Grip (Grupo 3) ESTESOL® Classic

Sujeiras resistentes 
(secas e oleosas)

TRAVABON® LIGHT (Grupo 3) 
Preferencialmente

STOKODERM® UNIVERSAL (Grupo 3)

SOLOPOL®

Sujeiras muito resistentes e 
intensas, aderentes à pele

TRAVABON® LIGHT (Grupo 3)

STOKODERM® UNIVERSAL (Grupo 3)
 KRESTO® Paint

Solventes orgânicos
TRAVABON® LIGHT (Grupo 3)

STOKODERM® UNIVERSAL (Grupo 3)

Materiais que causam estresse 
mecânico

STOKODERM® Glove & Grip (Grupo 3)
ESTESOL® Classic 

SOLOPOL®

Uso de roupas e luvas protetoras 
impermeáveis, que causam 
amolecimento (maceração) da pele

STOKODERM® Glove & Grip (Grupo 3) ESTESOL® Classic

Corantes (anilinas, toners, corantes 
têxteis, couro, frutas/verduras)

STOKODERM® Glove & Grip (Grupo 3) KRESTO® Colour

Óleos não misturados com água, 
usados no processamento de metais

TRAVABON® LIGHT (Grupo 3 
Preferencialmente

STOKODERM® UNIVERSAL (Grupo 3)

SOLOPOL®

Substâncias alternadas (oleosas, 
aquosas), solventes orgânicos ou 
riscos não específicos

 STOKODERM® Universal (Grupo 3)  ESTESOL® HAIR & BODY

Deb-STOKO Europe GmbH
47805 Krefeld Alemanha.  
Email: customer.service@debgroup.com 
www.stoko.debgroup.com/br

SC Johnson Distribuição Ltda
Av Marginal Ribeirão dos Cristais, 200 - Galpão 1 - Bloco 1300 Jordanésia - CEP 07750-972 - Cajamar - SP - Brasil 
Telefone: (11) 2149-1385 - FAX: (11) 3896-6123 - E-mail: debstoko@scj.com

Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. Isto, no entanto, não implica 
responsabilidade civil ou legal de nossa parte, inclusive no que tange à existência de direitos de propriedades intelectuais de terceiros, especialmente direitos 
de patente. Em especial, não há intenção nem implicação de quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive das propriedades do produto no sentido legal. 
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações de acordo com o progresso ou avanços tecnológicos posteriores. O cliente não está desobrigado a conduzir 
uma inspeção criteriosa e detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do produto aqui descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a responsabilidade exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas por outras empresas não 
representa uma recomendação nem implica que produtos similares não possam ser utilizados.
® marca registrada da Deb Group Ldt. ou uma de suas subsidiárias                 
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Para todos os tipos de pele          
ou após exposição da pele a 

estresses extremos


