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DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL 5L

• Fabricado em Polietileno de Alta Densidade 
  (PEAD) com proteção UV através do sistema de  
  Rotomoldagem, proporcionando elevada 
  resistência química e mecânica;
• Acionamento por pedal, para evitar a propagação  
  de contágio;
• Porta traseira com chave, para reabastecimento 
  de produto desinfetante;
• Fácil e reduzida manutenção;
• Equipamento de fácil transporte;
• Possibilidade de fixação ao pavimento por meio 
  de parafusos;
• Fácil instalação, equipamento pré-fabricado;
• Inclusão de lastro de areia em alternativa à fixação 
  ao solo por parafusos (aprox. 6 litros ou 0.006 m3 
  ou cerca de 9 kg)

VANTAGENS

 

• Ideal para ambientes interiores e exteriores;
• Ideal para recintos com fluxo médios de pessoas.

APLICAÇÕES

A higiene das mãos é essencial para impedir a disseminação de germes.
O dispensador de álcool gel é um equipamento indispensável para garantir a segurança sanitária em espaços 
com muita afluência de indivíduos, desde espaços públicos a empresas em que existe a necessidade de 
proteger funcionários e clientes.
O dispensador está preparado para receber jerrican com certificação ADR para maior segurança.
O seu sistema de acionamento mecânico por meio de pedal elimina a necessidade de contato com a 
superfície do dispensador restringido a possibilidade de transmissão do vírus.
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IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Dispensador de álcool gel

MARCA Rodesign

MODELO RO-DG 05

MATERIAL DE FABRICO Polietileno de alta densidade (PEAD)

CAPACIDADE NOMINAL 5 L

DOSAGEM 4 ml

TIPO DE DEPÓSITO Jerrican 5L com certificação ADR

DURABILIDADE Passa

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 2,8 kN

MODELO

RO-DG 
05

VOLUME 
(L) (V)

5

ALTURA
(mm) (A)

1110

COMPRIMENTO
(mm) (B)

400

LARGURA
(mm) (C)

400

ALTURA DE BOCAL
(mm) (Hb)

1010


