
Dry Wipes
Høy fleksibilitet og effektivitet!

Dry Wipes, et system tørre engangskluter som gir frihet til å 

effektivisere renholdet. Klutene tilpasses ønsket behov, ved å legge 

til valgfritt rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel i bøtten eller 

benyttes ved å påføre middelet direkte på kluten.

ANBEFALTE PRODUKTER

OXIVIR EXCEL

Bredspektret og høykonsentrert desinfeksjons-

middel med rengjørende egenskaper. For harde 

flater. Bør ikke brukes på syrefølsomme overflater. 

Holdbar i Dry Wipes system, 28 dager etter 

utblanding.

Pk.str. Varenr. EPD

2x 5 l L-100941436 5569702

SUMA BAC D10

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med rengjørende 

effekt. Velegnet til vask og desinfeksjon av alle 

overflater som kommer i kontakt med 

næringsmidler. Etterskylles. Holdbar i Dry Wipes 

system, 28 dager etter utblanding.

Pk.str. Varenr. EPD

2x5 l L-100849171 4864278

6x2 l L-100870790 4323846

2x1,4 l L-7517555 4470407

DESINFEKSJON

Allsidig

• Bruk ønsket kjemi, 

se våre produktanbefalinger nederst

• Til alle ikke-porøse overflater

• Bøtten gjenbrukes ved at du kun bytter ut 

refillen

Effektivt

• Fibre av høy kvalitet for enkel fjerning og 

oppsamling av smuss og støv

• Lukket system som hindrer søl og sikrer god 
holdbarhet

Dry Wipes system

6 x 125 wipes i bøtte

Varenr.: L-7523544

Dry Wipes refill

6 x 125 wipes

Varenr.: L-7523545
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Ta frem en bøtte med Dry 
Wipes

Ta av lokket på bøtten, 
åpne beskyttelses lokket 

Ta på hansker og finn 
ønsket kjemi.

Hell ønsket kjemi i bøtta. La stå i 5 minutter. Trekk ut den første kluten og 
dra den gjennom åpningen på 
lokket

Sørg for at lokket er satt godt 
på. Start rengjøringen

Brett kluten og bruk den 
på flere sider. 

Ved desinfeksjon, hold 
overflaten fuktig hele virketiden. 
Se produktinfo for riktig virketid.

Kast kluten i riktig avfall 
og ikke i toalettet.

Lukk topplokket godt når du 
er ferdig, for å sikre at klutene 
ikke tørker ut.

Brukerveiledning
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