
Har du brug for at tage 
din ShoulderSink ud af 
bilen inden brug? 

Eller har du brug for at kunne 
vippe slangen direkte ud fra 
bildøren eller bagagerummet?

Med en ShoulderSink vil du have mulighed for at vaske 
dine hænder grundigt og effektivt med en rigtig håndvask – 
også når du er på farten. 

ShoulderSink er alternativet til renseservietter, så du kan 
have rene hænder uden kemikalie- og parfumerester. Det 
kan naturligvis også bruges som et supplement til wipes. 

Vand og sæbe er den bedste måde at rengøre snavsede 
hænder, inden man bruger andre produkter som for 
eksempel hånddesinfektion og håndsprit. Både CDC og 
WHO anbefaler, at man altid bør anvende sæbe og vand 
inden man bruger desinfektionsmidler, især når dine 
hænder er meget beskidte. 

Du installerer holderen til din ShoulderSink ved hjælp af de 
medfølgende instruktioner. Vær sikker på, at du placerer 
ShoulderSink således, at den ikke kan tippe over, når du kører. 
Du skal være opmærksom på at sikre ShoulderSink ordentligt, 
så den ikke bliver kastet rundt i bilen i tilfælde af et uheld. 

Vores produkter er designede til effektivt at vaske dine 
hænder, samtidig med at vandforbruget bliver på et minimum. 

Produkterne kan bestilles direkte fra din leverandør. Du kan 
altid finde en forhandler på www.shouldersink.dk

Noter 

Overvej dit daglige behov, inden du placerer din ShoulderSink: 

Placering/installering 
af ShoulderSink

Varer specielt tilpasset 
din ShoulderSink

Rene hænder hele tiden – også på farten
— med din nye ShoulderSink

ShoulderSink-slangen er en forbrugsvare, som efter flere måneders og års brug kan blive en smule løs. Hvis 
du får brug for det, kan du genbestille nye slanger på www.shouldersink.dk

ShoulderSink skal stå oprejst, for vand kan risikere at lække ud, hvis den falder om og der er tryk på tanken

ShoulderSink bør ikke stå uden for i længere perioder i frostgrader 

http://www.shouldersink.dk


Aldrig lade vand med sæbe slippe ud i overfladevand 
(søer, bække, floder, havet)

Ingen sæbe bliver udledt ud i naturen 

Tænke på, at det tager tid for jorden at nedbryde 
enhver form for sæbe 

Vandforbruget er 90% mindre sammenlignet 
med hvis du brugte en almindelig håndvask

ShoulderSink og miljøet

Uanset om du bruger ShoulderSink sæbe eller andre 
”udendørs” sæbeprodukter, bør du:

Du gør miljøet en kæmpe tjeneste, når du anvender 
vores anbefalede procedure: 

Som bruger (og/eller virksomhed) er du 
ansvarlig for dit vandspild. Det gælder både for 
det, du udleder gennem installation, i kloakken 
og det, du hælder direkte ud i naturen.

Vi har udviklet vores sæber ud fra europæiske standarder og 
ud fra kompakte, bionedbrydende komponenter. Udover det, 
så anbefaler vi at følge disse råd for at skåne miljøet endnu 
mere, når du vasker dine hænder med en ShoulderSink:

Sænk slangen 
med din arm

Tør dine hænger 
med et lille stykke 
papir (20-25cm)

Smid papiret ud i 
en skraldespand

Sænk slangen med 
din arm 

Skyl hænderne 
med vand

Luk for slangen 
med din arm

Brug en pumpe fra 
produktet

Tør sæbe eller 
håndrenser væk i et 
lille stykke papir

Gør dine hænder våde Skrub grundigt
Smid papiret ud i en 
skraldespandLuk for slangen med 

din arm

Hvis du har farlige kemikalier eller materialer på hænderne, 
inden du vasker dem, råder vi dig til at følge vores anbefalede 
procedurer eller sørge for at få alt det beskidte vand fra 
håndvasken til at løbe direkte ned i en spand. 

Ventil og låg på vandtanken
Åbn ventilen, når du bruger  

den. Luk ventilen efter brug. 

Papir
Træk og riv papiret af. 

Vand
Fjern proppen inden du anvendelse. 

Brug dit håndled til at løfte og sænke 
slangen, så den ikke bliver beskidt. 

Affald
Tør dine fingre og smid 
papiret ud

Sæbepumpe, håndsprit eller alkohol
Disse produkter kan blive genbestilt 

hos din leverandør

Skulderstrop 
Bær din ShoulderSink over 
din skulder
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