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Universal
Tørkeklut med hudnøytralt 
rengjøringsmiddel

Enkel og hudvennlig rengjøring uten bruk av 
beskyttelseshansker

Rengjøringsoppgaver i hjemmet og på jobb blir ofte 
vanskelige når det benyttes engangskluter som krever 
beskyttelseshansker. Vi har derfor utviklet en ny universal 
tørkeklut som fremstilles med kosmetikkgodkjente 
innholdsstoffer.

Kluten inneholder overflateaktive tensider som sikrer at 
kluten fjerner fett og skitt, samtidig som den er skånsom 
mot huden fordi rengjøringsmiddelet er hudnøytralt.

Kluten er ekstra slitesterk og perforert med hull som 
absorberer fett og skitt, dermed er det ikke nødvendig med 
ettertørking.

Kluten er både kryss- og z-formet, slik at klutene kan tas ut 
av pakkene enkeltvis, foldet og klare til bruk.

 
Bruk

Rengjøring av alle flater som tåler vann, f.eks. bord, 
håndvasker, møbler med vinyl og skinninteriør, komfyr, 
kjøleskap, dashbordet i bilen, etc. Kluten er også egnet 
som en flekkfjerner på tekstil og for å fjerne mugg fra 
vinduskarmer og fuktige hjørner samt fett fra kjøkkenmøbler 
og utstyr.

Når kluten ikke inneholder anioniske overflateaktive 
midler unngås nøytralisering av kationiske og ikke-ioniske 
desinfeksjonsmidler. Det gjør kluten svært egnet for 
rengjøring av skitne flater i helse- og ernæringssektoren, 
rett før der desinfiseres med alkoholfrie desinfiserende 
kluter eller desinfiserende midler.

Varenr. 6041153: Universal Maxi Kartong á 12 pakker  
1 pakke inneholder 20 kluter, 43x30 cm

Varenr. 6041133: Universal Mini Kartong á 20 pakker  
1 pakke inneholder 25 kluter, 20x30 cm

Rekkevidde ved tørking av glatte overflater:
Maxi/8 m2 og  Mini/4 m2
 
Deklarasjon

Innholdsstoffer: < 1% overflateaktivt tensid 
Konserveringsmidler: Natriumbenzoat, Kalsiumsorbat
     
Parfymefri og uten fargestoffer 
Inneholder melkesyre
pH ca. 5.2 (hudnøytral)

Miljømerking

pH-nøytral universalrengjøring uten allergifremkallende 
konserveringsmidler.

Rengjøringsmiddel og kluter er deklarert og merket i 
samarbeid med Astma-Allergi Danmark.

Lokal arbeidsplassvurdering skal etterleves. 
Sikkerhetsdatablad fremsendes ved ønske.

Produsert i Tyskland under cGMP.

Varenr. 6041153 Varenr. 6041133

Merk

Engangsklutene er klare til bruk og produserer i to størrelser.

Forhandler 
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Tel: +47 32 88 11 00
www.mediplast.com


