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Universal
Rengöringsduk med hudneutralt 
rengöringsmedel

Enkel och hudvänlig rengöring utan användning av 
skyddshandskar

Rengöringsuppgifter i hemmet och på jobbet blir 
ofta krångliga när man använder engångsdukar som 
kräver skyddshandskar. Därför har vi utvecklat en 
ny universalrengöringsduk, som framställs med 
kosmetikgodkända innehållsämnen.

Duken innehåller ytaktiva tensider som säkerställer att 
duken avlägsnar fett och smuts, samtidigt som den 
är skonsam mot huden eftersom rengöringsmedlet är 
hudneutralt.

Duken är extra slitstark och perforerad med hål som 
absorberar fett och smuts, och därmed krävs ingen 
eftertorkning.

Duken är både kors- och z-vikt, så att man kan ta ut enskilda 
dukar ur förpackningen, vikta och redo att användas.

 
Användning

Rengöring av alla ytor som tål vatten, t.ex. bord, handfat, 
möbler med vinyl- och läderöverdrag, spis, kylskåp, 
instrumentpanel i bilen m.m. Duken lämpar sig även för 
fläckborttagning på textiler och för att avlägsna mögel 
från fönsterkarmar och fuktiga hörn samt fett från 
köksinventarier och -utrustning.

Eftersom duken inte innehåller anjoniska tensider 
undviker man neutralisering av katjoniska och icke-
joniska desinfektionsmedel. Detta gör duken extra 
lämplig för rengöring av smutsiga ytor i sjukvårds- och 
livsmedelssektorn, omedelbart innan de desinficeras med 
alkoholfria desinfektionsservetter eller desinfektionsmedel.

Art.nr 6041153: Universal Maxi Kartong med 12 
förpackningar. 1 förpackning innehåller 20 dukar, 43x30 cm

Art.nr 6041133: Universal Mini Kartong med 20 
förpackningar. 1 förpackning innehåller 25 dukar, 20x30 cm

Räckvidd vid avtorkning av släta ytor:
Maxi/8 m2 och  Mini/4 m2
 
Deklaration

Innehållsämnen: < 1 % ytaktiv tensid.
Konserveringsmedel: Natriumbensoat, kaliumsorbat

Parfymfri och utan färgämnen. 
Innehåller mjölksyra
pH ca. 5,2 (hudneutral)

Miljömärkning

pH-neutralt universalrengöringsmedel utan 
allergiframkallande konserveringsmedel.

Rengöringsmedel och duk är deklarerade och märkta i 
samarbete med Astma-Allergi Danmark.

Lokal arbetsplatsbedömning ska efterlevas. 
Säkerhetsdatablad skickas på begäran.

Tillverkad i Tyskland enligt cGMP.

Art. nr. 6041153 Art. nr. 6041133

Obs!

Engångsdukarna är färdiga för användning och finns i två storlekar.
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