Universal

Aftørringsklud med hudneutral
rengøringsmiddel

Varenr.: 41153

Nem og hudvenlig rengøring uden brug af beskyttelseshandsker
Rengøringsopgaver i hjemmet og på arbejdet bliver ofte
vanskelige, når der bruges engangsklude, der kræver
beskyttelseshandsker. Vi har derfor udviklet en ny universal
aftørringsklud, der fremstilles med kosmetikgodkendte
indholdsstoffer.
Kluden indeholder overfladeaktive tensider, som sikrer, at
kluden fjerner fedt og snavs samtidig med, at kluden er
skånsom ved huden, fordi rengøringsmidlet er hudneutral.
Kluden er ekstra slidstærk og perforeret med huller, der
absorberer fedt og snavs, hvorfor eftertørring ikke er
nødvendig.
Kluden er både kryds- og z-foldet, sådan at kludene kan
tages ud af pakkerne enkeltvis, foldet og klar til brug.

Bemærk
Engangskludene er klar til brug og produceres i to størrelser.
Varenr. 41153: Universal Maxi Karton á 12 pakker
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm
Varenr. 41133: Universal Mini Karton á 20 pakker
1 pakke indeholder 25 klude, 20×30 cm
Deklaration
Indholdsstoffer: < 1% overfladeaktivt tensid
Konserveringsmidler: Sodium Benzoat, Potassium Sorbate
Parfumefri og uden farvestoffer
Indeholder mælkesyre
pH ca. 5.2 (hudneutral)
Miljømærkning

Anvendelse
Rengøring af alle overflader der kan tåle vand f.eks.
borde, håndvaske, møbler med vinyl og læderbetræk,
komfur, køleskabe, instrumentbræt i bilen m.m. Kluden
er også velegnet som pletfjerner på tekstil og til at fjerne
mug fra vindueskarme og fugtige hjørner samt fedt fra
køkkeninventar og udstyr.
Da kluden ikke indeholder anioniske tensider undgås
neutralisering af kat- og nonioniske desinfektionsmidler. Det
gør kluden særdeles velegnet til rengøring af snavsede
overflader i sundheds- og fødevaresektoren, umiddelbart før
der desinficeres med alkoholfri desinfektionsservietter eller
desinfektionsmidler.
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pH-neutral universalrengøring uden allergifremkaldende
konserveringsmidler.
Rengøringsmiddel og klude er deklareret og mærket i
samarbejde med Astma-Allergi Danmark.
Sikkerhedsdatablad fremsendes ved ønske.
VIGTIG: Lokal arbejdspladsvurdering skal efterleves.
Produceret i Tyskland under cGMP.
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