
Din nye vej til effektiv 
rengøring og desinfektion 

RENGØRING  
OG DESINFEKTION

WipeClean



Med WipeClean sparer du tid og øger sikkerheden 
Tag en klud, tør af og smid ud. Så får du den rigtige løsning i det rette blandingsforhold. Vi har udviklet et sortiment af klude til 
rengøring og desinfektion af overflader og ikke-invastivt medicinsk udstyr. Løser ethvert behov og bryder smittekæden - nemt, 
hurtigt og sikkert. 

WIPECLEAN UNIVERSAL CLEANING 
Engangsklude til rengøring af alle overflader, der tåler vand på f.eks. hospitaler, plejehjem, sanitære rum, daginstitutioner, 
tandlægeklinikker, fly, tog, færger, biler og kontorer. 

Varenr:
5231
5232

Type: 
Small - 25 wipes 20 x 30 cm 
Large - 20 wipes 40 x 30 cm 

WIPECLEAN ETHANOL DISINFECTION 80% 
Engangsklude og -servietter klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler 
alkohol i f.eks. sundheds- og fødevaresektoren. Ethanol Disinfection 80% indeholder IKKE sæbe og opfylder således 
anbefalingen fra SSI om at rengøre først og derefter desinficere. Godkendt i henhold til en række EN-standarder ift. 
baktericid, virucid og fungicid effekt. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-Level 
desinfektion. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i 
henhold til EN 374.  
Fødevaregodkendt (J.nr. 2015-29-7105-00105). Produktet er CE-mærket.

Varenr:
5252
5211
5212

Type: 
Mini - 100 wipes 20 x 20 cm. Til desinfektion af 0,5 m2 pr. klud 
Small - 25 wipes 20 x 30 cm. Til desinfektion af 1 m2 pr. klud 
Large - 20 wipes 40 x 30 cm. Til desinfektion af 2,5 m2 pr. klud

Varenr:
5203
5204

Type: 
Small - 25 wipes 20 x 30 cm. Til desinfektion af 1 m2 pr. klud  
Large - 20 wipes 40 x 30 cm. Til desinfektion af 2,5 m2 pr. klud  

WIPECLEAN ALCO FREE DISINFECTION 
Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler vand i f.eks. 
sundhedssektoren. Optimalt til overflader, der ikke tåler alkohol f.eks. tastaturer og hjælpemidler af plastmaterialer. 
Godkendt i henhold til en række EN-standarder – lever bl.a. op til den nye EN 16615-standard ved en kontakttid på 
1 min. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion. Tør overfladen, 
så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i henhold til EN 374. 
Produktet er CE-mærket.

Intermediate-Level

Intermediate-Level

Varenr:
4112
4113

Type: 
Mini og small vægholder 11,4 x 9,5 x 17,6 cm
Large vægholder 16,5 x 7 x 22 cm 

WIPECLEAN VÆGHOLDER
Vægholdere i rustfrit stål til vægmontering af WipeClean produkterne. Vægholderne fås i to forskellige størrelser og 
passer til mini, small og large forpakningerne. 
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* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse

Varenr:
5241
5242

Type: 
Small - 10 wipes 20 x 30 cm. Til desinfektion af 1 m2 pr. klud  
Large - 5 wipes 40 x 30 cm. Til desinfektion af 2,5 m2 pr. klud  

WIPECLEAN CHLORINE DISINFECTION 
Engangsklude klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler klor i f.eks. 
sundhedssektoren. Kludene er klar til brug direkte fra pakken og har en holdbarhed på 30 dage efter åbning. 
Godkendt i henhold til en række EN-standarder – lever bl.a. op til den nye EN 16615-standard ved en kontakttid på 
2 min. Dokumenteret effektiv mod bl.a. norovirus. Vurderet af CEI til High-Level desinfektion. Tør overfladen, 
så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen. Anvend handsker i henhold til EN 374. 
Produktet er CE-mærket.

High-Level


