
Våtservetter för rengöring 
och desinfektion



Paltech rengörande och 
avfettande våtservetter

Art.nr. Benämning Behållare Storlek Antal
S830110PT Paltech rengörande och avfettande våtservett Mjukpack 20 x 30 cm 6 x 200 ark/fp
W830110PT Paltech rengörande och avfettande våtservett 3 L hink 25 x 27,5cm 4 x 200 ark/fp

Framtagna för att avlägsna fett och smuts från olika typer av släta 
ytor i industriella miljöer. Innehåller en innovativ lösning med hög 

silikon, tätningsmassor och limprodukter.

Med hjälp av den unika Tritex®-teknologin regleras frigörande och 
kvarhållande av vätska optimalt. Dukarna har hög slitstyrka i alla riktningar, 

 
beläggningen maximerar absorptionsförmågan.hjälper till att reglera kvar-

hållande och frigörande av vätska.

Tre lager polypropylen för styrka 
i alla riktningar.
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Paltech rengörande och  
avfettande våtservett, grov

Art.nr. Benämning Behållare Storlek Antal
S820520PT Paltech rengörande och avfettande våtservett, grov Mjukpack 20 x 30 cm 6 x 150 ark/fp
W820520PT Paltech rengörande och avfettande våtservett, grov 3 L hink 25 x 38 cm 4 x 150 ark/fp

Utformad för att användas på ingrott fett och smuts. Med en kombination 
av den grova, genombrutna strukturen och en innovativ lösning med hög 

.

Den dubbelsidiga materialstrukturen med ”Power Scrub”-teknik gör dukarna 

miljöer, som att avlägsna färg, silikon, olja, fett och bläck.

Den släta sidan av Polyviskos ger 
optimal absorption och styrka

Den grova, riviga sidan av Polypropylen är 
utformad för att snabbt avlägsna ingrodd 

Power Scrub Material
För grovrengöring
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Paltech våtservetter för  
händer och ytor

Art.nr. Benämning Behållare Storlek Antal
W805110PT Paltech våtservett för händer och ytor, slät 2 L cylinder 19,5 x 20 cm 10 x 200 ark/fp

fett, färg, olja och smuts från både händer och ytor. Den speciellt utvecklade 

god handhygien.

Med hjälp av den unika Tritex®-teknologin regleras frigörande och 
kvarhållande av vätska optimalt. 

 
beläggningen maximerar absorptionsförmågan.hjälper till att reglera kvar-

hållande och frigörande av vätska.

Tre lager polypropylen för styrka 
i alla riktningar.
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Paltech våtservett 
för händer och ytor, grov

Art.nr. Benämning Behållare Storlek Antal
S800230PT Paltech våtservett för händer och ytor, grov Mjukpack 20 x 30 cm 6 x 150 ark/fp
W800230PT Paltech våtservett för händer och ytor, grov 2 L cylinder 20 x 25 cm 10 x 75 ark/fp
W801230PT Paltech våtservett för händer och ytor, grov 3 L hink 24 x 28 cm 4 x 150 ark/fp

Paltech grova våtservetter är utformade för att avlägsna ingrodd 
smuts och fett från både händer och ytor. Den speciellt utvecklade 

huden, då den innehåller både återfuktande ämnen och vitamin 
E, och samverkar med den grova, genombrutna strukturen för att 

Den dubbelsidiga materialstrukturen med ”Power Scrub”-

städuppgifter i industriella miljöer, som att avlägsna färg, silikon, 
olja, fett och bläck.

Den släta sidan av Polyviskos ger 
optimal absorption och styrka

Den grova, riviga sidan av Polypropylen är 
utformad för att snabbt avlägsna ingrodd 

Power Scrub Material
För grovrengöring
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Paltech våtservetter för  
känsliga ytor, utan alkohol

Art.nr. Benämning Behållare Storlek Antal
W840110PT Paltech våtservett för känsliga ytor, utan alkohol 1,5 L cylinder 13 x 18 cm 10 x 100 ark/fp

Liten och kompakt förpackning för enkel förvaring. Dukarna är lämpliga 
för avtorkning och desinfektion av kontorsutrustning som bildskärmar 
och telefoner, samt material som är känsliga mot alkohol, som exempelvis 
ansiktsmasker och annan personlig skyddsutrustning.

Med hjälp av den unika Tritex®-teknologin regleras frigörande och 
kvarhållande av vätska optimalt. 

 
beläggningen maximerar absorptionsförmågan.hjälper till att reglera kvar-

hållande och frigörande av vätska.

Tre lager polypropylen för styrka 
i alla riktningar.
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Paltech 70 % IPA 
Våtservetter för ytdesinfektion

Art.nr. Benämning Behållare Storlek Antal
W807110PT Paltech våtservett för ytdesinfektion 2 l cylinder 19,5 x 20 cm 10 x 150 ark/fp

Speciellt framtagna för avtorkning och desinfektion av släta ytor i industriella 
miljöer. Dukarnas materialstruktur tillser en jämn fördelning av vätskan, och 

lösningen. Innehåller 70 % isopropanol och är utmärkta för användning inom 
exempelvis labb.

Med hjälp av den unika Tritex®-teknologin regleras frigörande och 
kvarhållande av vätska optimalt. Dukarna har hög slitstyrka i alla riktningar, 

 
beläggningen maximerar absorptionsförmågan.hjälper till att reglera kvar-

hållande och frigörande av vätska.

Tre lager polypropylen för styrka 
i alla riktningar.
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Porerna i materialet och 
den hydrofila  
beläggningen maximerar 
absorptionsförmågan

Mikrofiberns interna struktur hjälper till att 
reglera kvarhållande och frigörande av 
vätska

Annan duk

Svag
Högt fibersläpp

Stark
Lågt fibersläpp

Tritex-duk

Tre lager polypropylen 
för styrka i alla riktningar

Paltech

@_PALTECH

För mer information, besök  
www.paltechnology.co.uk 
Alternativt kontakta huvudkontoret på
+44 (0)1455 555 700

Den släta sidan av Polyviskos ger 
optimal absorption och styrka

Den grova, riviga sidan av Polypropylen är 
utformad för att snabbt avlägsna ingrodd 
smuts (finns i blått och orange)

Power Scrub Material
För grovrengöring

MATERIALTEKNIK

Distribueras i Sverige av Gunnar Engstrand AB 

Pal International etablerades i slutet av 60-talet och har under
de senaste 50 åren växt till att bli en världsledande aktör
inom design och tillverkning av våtservetter och skyddskläder
för engångsbruk. Namnet Pal har blivit känt inom den
professionella våtduksmarknaden världen över för att tillverka
högkvalitetsprodukter för sjukvård, livsmedelsindustri och
andra industriella miljöer. Från huvudkontoret och fabriken i
Leicestershire i England exporteras produkter till marknader runt
om i Europa, Mellanöstern samt Asien och Stillahavsområdet.

och Cejm AB som återförsäljare.


