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GoJo® sUstaINaBLE HYGIENE™ science

Endast för den europeiska marknaden



Strävan efter 
 HåLLBaR UtVECkLING

Du vill göra fler hållbara val i din arbetsmiljö. 

Du söker efter tillfällen att förbättra hälsa och 

välbefinnande för människorna runt omkring dig. När du 

utforskar förändringar som kräver investeringar i tid och 

teknologi, tänk då också på en lätt och kostnadseffektiv 

utgångspunkt – en som skapar sociala, miljömässiga och 

ekonomiska värden för byggnader och boende. 



små förändringar kan göra stora skillnader. Er anläggning använder redan handhygien

produkter så överväg ett beslut som uppmuntrar till hälsosamma vanor, stödjer dina försök 

till grön rengöring och minskar påverkan på miljön.  

GOJO är en världsledande tillverkare och leverantör av lösningar för hudvård och hygien 

för miljöer utanför hemmet. GOJO stöder er hållbarhetsutveckling med preparat och 

förpackningar som framställts för att göra ert system för handhygien till ett hälsosamt 

beslut för människor, platser och miljön. 

Små förändringar, stoRa REsULtat 



Det är lätt att göra en verklig skillnad med de handhygienprodukter 

som ni erbjuder. Genom GOJO SUSTAINABLE HYGIENE Science, hittar ni 

en produktportfölj med miljövänliga, effektiva handtvålar och handdesinfektioner. 

Det är ett komplett program som stödjer era insatser för miljövänlig handtvätt 

och ert engagemang för hållbar utveckling med egenskaper som ni skulle 

förvänta er från ledande industriprodukter.

GoJo® sUstaINaBLE HYGIENE™ Science
        ett hälsosamt beslut för MÄNNIskoR, 
               pLatsER och MILJÖN



PåfYLLNINGSBAr är INTE 
   ett hygieniskt val

GOJO SANITArY SEALED™ refill utestänger bakterier 

för att bevara integriteten och effektiviteten hos 

era handhygienprodukter. Detta tack vare att varje 

återvinningsbar refillförpackning är fabriksförseglad och 

innehåller ett nytt fördelarmunstycke.  

Påfyllningsbar tvål, å andra sidan, är känslig för

kontaminering och utgör en onödig allmän hälsorisk.

Enligt en universitetsstudie1, är en av fyra tvålautomater

med påfyllningsbar tvål (i vilka ny tvål tillsätts till befintlig 

tvål i en påfyllningsbar behållare) kontaminerade med 

hälsofarligt höga halter av bakterier. Detta utgör en 

onödig hälsorisk för människor och motarbetar era 

försök till miljövänlig handtvätt.

Därför är GoJo saNItaRY sEaLED refill 

ert hygieniska val

HåLLBaR FÖRpaCkNING 

GOJO® och PUrELL® refill till automater tillverkas 

nu med GOJO SMArTfLEX™teknologi, av 

lättviktigt, återvinningsbart PETmaterial som ger 

HDPE standardflaskor deras robusta egenskaper – 

men använder 30 % mindre material.

GoJo sparar årligen mer än 250 ton plast. 

MILJÖVÄNLIGa INGREDIENsER 

Dessa produkter innehåller ingredienser från naturliga,

förnybara resurser, som växtbaserad etanol

och naturligt glycerin, kokosolja, majsolja och

jojobaolja – ingredienser som förnyas i högre takt än

de förbrukas. Bland desinfektionsingredienserna finns  

också en naturlig, växtbaserad fuktgivare som gör hyn 

mjuk och fräsch.

Enkel att återvinna

Det är lätt att ta av pumpen 

från LTX™ och ADX™ 

refiller vilket underlättar 

återvinningen



En hållbarhEtsrEsa mEd 

            GoJo
Målsättningen för GOJO är att rädda liv och att göra det bättre 

med hälsofrämjande lösningar. Det i sin tur driver fram ett 

pågående engagemang för hållbarhet. Det har varit en del av 

kulturen på GOJO, långt innan hållbarhet blev ett förhärskande 

begrepp. Grundarna Goldie och Jerry Lippman utvecklade och 

patenterade världens första doseringskontrollerade automat  

1952 – enbart med syfte att minska på produktslöseri. Och den 

automaten tillverkades delvis av återvunna komponenter. 

Lippmans byggde upp GOJO baserat på ett arv av praktiskhet, 

uppfinningsrikedom, uthållighet och social medvetenhet – kvaliteter 

som överförs till en omtanke om människor och miljö. från det 

sätt som verksamheten bedrivs, till produkterna och programmen 

som marknadsförs, utvecklar GOJO kontinuerligt mer innovativa 

lösningar som stöd för sin hållbarhetsresa – och er egen resa.

Genom uppföljning, 
förbättring, mätning 
och kommunikation 
av resultat har GoJo 
etablerat ett sätt att tänka 
och arbeta som förbättrar 
livet idag, samtidlgt 
som man tar hänsyn till 
framtida generationers 
behov.



•  GOJO återvinner mer än 50 procent av sitt fasta avfall från deponier och har med 

stolthet donerat nästan 180 ton plastavfall för omvandling till hundratals lekplatser. 

•  Det toppmoderna GOJO Industries, Inc. Distribution Centre öppnades med 

genomgående avancerad grön byggnadsteknologi. 

•  GOJO har återvunnit mer än 3 800 ton korrugerad kartong, 250 ton metallskrot 

och 142 ton kontorspapper – enbart sedan 2007. 

•  Sedan 2009, har GOJO konverterat 60 % av tvålavfall för att fylla energibehovet 

hos andra företag. Perspektivet för detta initiativ har expanderat enormt under 

2010, med sikte på upp till 25 % av allt fast avfall för denna innovativa strävan.

 GE välbEfinnandE till En miljard 
  människor VaRJE DaG

“
”

VåRt HåLLBaRHEtsMåL FÖR 2020: 

som global ledare inom handhygien inser GoJo att dess största 
potential är att ge ett positivt bidrag till social hållbarhet. 

*relativ användning 2010.

åR 2015, koMMER GoJo att Ha:

MINska VÄXtHUsGasER MED 5 % 

GOJO erkänner det globala hotet mot miljön från växthusgaser 

och undersöker ständigt nya sätt för att göra ytterligare 

nedskärningar.  

REDUCERa VattENFÖRBRUkNINGEN MED 30 % 

GOJO stöder aktivt EUkommissionens uppfattning, som 

identifierar vatten som “en förutsättning för människors, djurs 

och växters liv samt en oumbärlig resurs för ekonomin”.

REDUCERa Fast aVFaLL MED 25 % 

GOJO antar utmaningen om fast avfall genom sparande, 

återanvändning och återvinning och har reda återvunnit ton 

metallskrot, papper och kartong.

GoJo HaR DRIVIt FRaM FÖLJaNDE REsULtat:

2010  

1.1
2011  

0.9

% FÖR ÄNDRING

-15%

MÅL  
by 2015

-5%

VÄXTHUSGASUTSLÄPP
(VÄXTHUSGASPROTOKOLL,  

GILTIGHETSOMRÅDE 1 OCH 2 UTSLÄPP)
kg/1 000 användningar

VATTEN 
gallon/1 000 användningar 

2010  

4.0
2011  

3.5
% FÖR ÄNDRING 

-13%

MÅL  
by 2015

-30%

2010  

0.43
2011  

0.38

% FÖR ÄNDRING 

-12%

MÅL  
by 2015

-25%

FAST AVFALL
(FRÅN OLIKA KÄLLOR)

Lbs/1 000 användningar



produkter
 
Hållbarhetsegenskaper produktkod storleksbeskrivning användautomat

pURELL® advanced Hygieniskt gel  /En banbrytande 
sammansättning med exceptionell antimikrobiell effektivitet. En 
behaglig gel som enligt kliniska bevis bevarar hudens hälsa.5 
/Uppfyller krav på baktericidal enligt EN 1500 (handdesinfektion),  
EN 12791 (preoperativ handdesinfektion), EN 1040, EN 1276 och 
EN 13727, virucidal enligt EN 14476, fungicidal och yeasticidal enligt 
EN 1275 samt tuberkulocidal och mykobaktericidal enligt EN 14348.

•  Innehåller etanol som till 100 % framställs av  
vegetabiliska källor

• Vårdar huden med naturligt fuktighetsbevarande medel
• Biologiskt nedbrytbar (OECD 301D)
• Till 93 % biobaserad sammansättning
• Innehåller varken parfym eller färgämnen 

130303EEU00 LTX7™ 700 ml refill 132004

190302EEU00 LTX12™ 1200 ml refill 192004

870304EEU00 ADX7™ 700 ml refill 872006

880303EEU00 ADX12™ 1200ml refill 882006

547604EEU00 TfX™ 1200 ml refill 272912EEU00

965912EEU00 350 ml pumpflaska

pURELL Närande Hudskum Handdesinfektion   
/En synergistisk blandning av sju fuktgivare för din hudvård.  
Kliniskt bevisat att har en hudförbättrande effekt inom 
14 dagar.2,3 Bevisad antimikrobiell och virucid effekt.

• Innehåller etanol framställd av 100 % växtmaterial
• Behandlar huden med en naturlig fuktgivare
• Över 94 % biologiskt nedbrytbar (OECD 301D) 4

• Oparfymerad och fri från färgämnen

130603EEU00 LTX7 700 ml refill 132004

190602EEU00 LTX12 1200 ml refill 192004

870604EEU00 ADX7 700 ml refill 872006

880603EEU00 ADX12 1200 ml refill 882006

539802EEU00 TfX 1200 ml refill 272912EEU00

519803EEU00 fMX™ 1200 ml refill 512906EEU00

579804EEU00 535 ml pumpflaska

pURELL Hygeniskt Handsaniterande skum  /Aerosolfri 
skumprodukt som innehåller 62 % etylalkohol och fuktgivare 
som håller huden frisk. Uppfyller kraven enligt EN 1500,  
baktericid enligt EN 1040 och jästicid enligt EN 1275.  
Oparfymerad och fri från färgämnen.

• Innehåller etanol framställd av 100 % växtmaterial
• Behandlar huden med en naturlig fuktgivare
• Till 100 % biologiskt nedbrytbar (OECD 301D)
• Oparfymerad och fri från färgämnen

539602EEU00 TfX 1200 ml refill 272912EEU00

519603EEU00 fMX 1200 ml refill 512906EEU00

579604EEU00 535 ml pumpflaska

GoJo® Mild skumtvål utan färg & parfym  /Extremt mild 
mot huden. Innehåller ingen parfym eller färgämnen. 
Tillräckligt mild för att användas ofta.

• Mer än 93 % av ingredienserna kommer från växtriket
• Innehåller ingredienser som kommer från kokosolja
• 74,5 % biologiskt nedbrytbar (OECD 301B) 4 
• Oparfymerad och fri från färgämnen

131103EEU00 LTX7 700 ml refill 138404

191102EEU00 LTX12 1200 ml refill 198404

871104EEU00 ADX7 700 ml refill 878406

881103EEU00 ADX12 1200 ml refill 888406

566502EEU00 TfX 1200 ml refill 273912EEU00

516703EEU00 fMX 1200 ml refill 515706EEU00

576704EEU00 535 ml pumpflaska

GoJo FREsHBERRY skumtvål  /Spainspirerad handtvål som 
ger ett lyxigt skum. Den har en behaglig växtdoft och en  
vibrerande turkos färg. Handtvålen är berikad med  
fuktighetsbevarande ämnen, naturliga extrakt och 
mjukgörande medel. Den är en njutning för användarna 
och främjar samtidigt en hälsosam miljö.

• Certifierad biobaserad sammansättning*
• Biologiskt nedbrytbar i 28 dagar (OECD 301) 131603EEU00 LTX7 700 ml refill 138404

191602EEU00 LTX12 1200 ml refill 198404

GoJo FoREstBERRY skumtvål  /Spainspirerad handtvål 
som ger ett lyxigt skum. Den har en behaglig doft av 
granatäpple och en vibrerande grön färg. Handtvålen är 
berikad med fuktighetsbevarande ämnen, naturliga extrakt 
och mjukgörande medel. Den är en njutning för användarna 
och främjar samtidigt en hälsosam miljö.

• Certifierad biobaserad sammansättning*
• Biologiskt nedbrytbar i 28 dagar (OECD 301) 871604EEU00 ADX7 700 ml refill 878406

881603EEU00 ADX12 1200 ml refill 888406

GoJo LEMoNBERRY skumtvål dusch  / Spainspirerad 
hand och duschtvål som ger ett lyxigt skum. Den har en 
tilltalande doft av citrusfrukt och ingefära och en intensiv 
citrusfärg. Hand och duschtvålen är berikad med 
fuktighetsbevarande ämnen, naturliga extrakt och 
mjukgörande medel. Den är en njutning för användarna 
och främjar samtidigt en hälsosam miljö.

• Certifierad biobaserad sammansättning*
• Biologiskt n bar i 28 dagar (OECD 301) 871304EEU00 ADX7 700 ml refill 878406

881303EEU00 ADX12 1200 ml refill 888406

GoJo Dusch & hårschampo skum  /Duschtvål och 
hårshampoo av spakvalitet med doft av gurka och melon.

• 59 % ingredienser från växtkällor
•  Innehåller jojobaolja, aloe, veteaminosyror, majsolja, 

Evitamin, naturligt glycerin och ingredienser från kokosolja
• Lätt biologiskt nedbrytbar (OECD 301B)

516303EEU00 fMX 1200 ml refill 515706EEU00

för mer information om 
 
besök www.GoJo.com/unitedkingdom
GoJo sUstaINaBLE HYGIENE™-teknik

dessa produkter ingår i produktportföljen Gojo sUstainablE hYGiEnE-teknik, 
baserad på deras design för hållbar prestanda. de uppfyller industristandarden 
för biologisk nedbrytning och Gojo:s standarder för hållbar prestanda, 
baserad på den ökande användningen av naturliga, förnybara, växtbaserade 
ingredienser. Produktportföljen innehåller också källreducerad sanitarY 
sEalEd™ återvinningsbar refillförpackning för att minimera effekter på miljö och 
människors hälsa.

1. Dr. Charles P. Gerba Kontaminering av lösviktstvål. Opublicerade studier. University of Arizona 2006, 2007.
2. Klinisk fältstudie #1, (11 februari  2008 till 21 mars 2008) GOJO Industries, Inc. Study ID 200801f10176
3. Klinisk studie #2, (9 oktober 2007), rCTS Study ID 2301

4.  OECD (Organisation for Economic CoOperation and Development) 301B, 301D är en allmänt accepterad metod 
för mätning av den biologiska nedbrytbarheten hos en ingrediens eller hel produktsammansättning.

5. referens: fyra veckor lång klinisk fältstudie nr 2011f10233, Akron, OH, februarimars 2011

USDA Certifierad biobaserad produkt
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