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Porerne i materialet 
maksimerer 
absorberingen

Mikrofibrenes struktur 
sørger for væskens 
frigivelse og absorbering

Mindre stærk       
mange løse fibre

Stærk   
få løse fibre

Ikke-Tritex serviet     

Tritex serviet 

 
3 lag af filtret 
polypropylen giver 
styrke og god 
styring af væsken

Paltech @_PALTECH

Pal International har gennem de seneste 50 år arbejdet på at 
blive verdensledende på design og fremstilling af vådservietter og 
engangsbeklædning. Pal-navnet er kendt og nyder tillid verden 
rundt som producent af høj-kvalitetsprodukter til 
sundhedssektoren, fødevarebranchen og industrien. Fra 
hovedkontoret i Leicestershire i England eksporteres der til 
Europa, Mellemøsten og Asien.

Polyviscose: Den glatte side giver 
optimal sugeevne og styrke

Polypropylen: Den grove side 
fjerner indgroet snavs hurtigt (fås i 
blå og orange)

PALS MATERIALE-TEKNOLOGI

Power Scrub
Til grov brug

Rense- og desinficerende 
servietter 



PALTECH ANTIBAKTERIELLE SERVIETTER 
Fjerner fedt og skidt på hænder og overflader. 
Særligt udviklet til at være hudvenlig, med indhold 
af fugtgivere og E-vitamin. Indeholder tensider til 
pletfjerning.

2 l. dåse 200 stk 
W805110PT | BB - 7961032 

Maling

Silikone

Olie/fedt SnavsBlæk

PALTECH MULTIOVERFLADE SERVIETTER 
Lille og kompakt – og nem at opbevare – til mindre 
hård rengøring af f.eks. computere, telefoner, 
ansigtsmasker.

½ l. dåse 100 stk 
W840110PT | BB - 7961031 

PALTECH HYDROTEK

Paltech tør-servietter er fremstillet til aftørring af 
våde overflade i industrien, fødevare-fremstilling, 
sygepleje mv.

Pal Hydrotek tør-servietter, 
blå, 30 * 30 cm, 400 ark pr. 
rulle 
L141230NS | BB-796106 

Gulvstativ til Pal Hydrotek 
 L160670PT | BB-7961061 

Maskineri

PALTECH GROVE ANTI-BAKTERIELLE SERVIETTER

Fjerner indtørret fedt og skidt fra både hænder og 
overflader. Særligt udviklet til at være hudvenlig, 
med indhold af fugtgivere og E-vitamin. Vores 
Power Wipe-teknologi hjælper med at fjerne skidt.

2 l. dåse 75 stk W800230PT  | 
BB - 7961034

3 l. spand 150 stk 
W801230PT  | BB - 7961035

low-pak 150 stk  S800230PT  
| BB - 796103

Maling Silikone Olie/fedt SnavsBlæk

PALTECH SERVIETTER TIL GLAS,  FLISER OG RUSTFRIT STÅL

Fjerner fedt og snavs fra glas, fliser og rustfrit 
stål. Efterlader ingen løse fibre, blot en flot, ren 
overflade.

Flow-pak 200 stk  
S810110PT | BB - 7961039

2 l. dåse 100 stk 
W810110PT  | BB - 79610391

Fedt Snavs

PALTECH GROVE RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSSERVIETTER 

Dette sortiment fjerner indgroet fedt og skidt fra 
overflader. Der bruges en orange udgave af vores 
Power Wipe-teknologi, og servietten i stand til at 
fjerne selv genstridige pletter.

Flow-pak 150 stk 
S820520PT | BB - 7961038

3 l. spand 150 stk 
W820520PT | BB - 7961030

Maling Silikone Olie/fedt SnavsBlæk

PALTECH RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSSERVIETTER

Fjerner fedt og skidt fra mange forskellige 
overflader. En innovativ og rensende løsning, som 
giver høj effektivitet mod snavs, olie, maling mv.

Flow-pak 200 stk 
S830110PT | BB - 7961036

 3 l. spand 200 stk 
W830110PT | BB - 7961037

Maling Silikone        Olie/fedt SnavsBlæk

PALTECH SERVIETTER

Paltech servietter er designet til brug i industrielle miljøer 
med behov for avanceret hygiejne og hurtig og effektiv 
rengøring. Sortimentet indeholder produkter, der kan bruges 
på hårde overflader, og andre, der er sikre for hænder ved 
fjernelse af uhærdet silikone, maling, snavs mv.

ANTI-BAKTERIEL TIL OVERFLADER

RENGØRING AF OVERFLADER

SENSITIVE OVERFLADER

PALTECH HYDROTEK

Mekanik    Fabrik

Kontor Arbejdstøj Personlige 
værnemidler 

Computere

ANTI-BAKTERIEL TIL HÆNDER OG OVERFLADER
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