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Rätt material för 
rätt produkt för 
rätt uppgift 
Våra kvalitetsdukar är produkter du ska kunna lita på. De ska 
vara funktionella, det vill säga vara utformade för sin uppgift 
och sitt sammanhang. Därför är majoriteten av våra förbruk-
ningsartiklar utvecklade i så kallat non-wovenmaterial. Där 
materialsammansättningen, strukturen och tjockleken avgör 
vilken torkduk som passar vilken applikation.
 
Alla våra non-woven torkdukar uppfyller de högt ställda 
kraven på låga fibersläpp vilket ger en ökad produktions- 
säkerhet i kritiska miljöer.
 
En majoritet av produkterna marknadsförs under vårt eget
varumärke Easitex®.
 

Torkning eller
absorption
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Våra material
Materialen i våra torkprodukter har olika egenskaper, därför 
 kan det vara bra att bekanta sig med de olika sorterna.   
En slät torkduk absorberar till exempel lika mycket som en 
 kräppad, men den kräppade absorberar snabbare tack  
vare  sina brutna fibrer. En slät torkduk har minimalt med  
fibersläpp tack vare att fibrerna är hela. 

Genombrutna torkdukar passar bäst för mekanisk ren- 
göring där den grövre och riviga  strukturen enkelt får bort 
intorkade fläckar samtidigt som  partiklarna fångas upp i 
materialets håligheter.

Gemensamt för alla våra material är:

Strukturen i en genombruten 
torkduk i förstoring 20:1. 
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• Låga fibersläpp
• Hög absorption
• Hög våtstyrka



Låga fibersläpp
Våra förbrukningsartiklar i nonwoven är utvecklade för att 
kunna användas i kritiska miljöer och möter bland annat  
läkemedels-, livsmedels-, bil- och flygindustrins behov.
Alla våra nonwoven-material uppfyller kraven enligt SS-EN 
13795-1:2019. Genom att minimera fibersläppen så ökar 
produktionssäkerheten och minskar risken för oväntade 
kostnader.

Lågt fibersläpp innebär: 
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• Minskad risk för kontaminering 
• Ökad produktionssäkerhet
• Felfria lackeringsarbeten



Hög absorption
De förnyelsebara materialen cellulosa och viskos utgör  
en stor andel i de flesta av våra nonwoven-material. Natur- 
fibrerna absorberar effektivt, ju högre andel naturfibrer  
desto högre absorptionsförmåga.
 
Konstfiber ger materialen styrka och bidrar även till de  
låga fibersläppen. Kombinerat med olika tekniker så får  
vi nonwoven-material som trots sin låga vikt är både 
högabsorberande och håller en hög våtstyrka.

Inslaget av förnyelsebara 
cellulosafibrer i materialen 
ökar absorptionsförmågan.
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• Cellulosafiber
• Förnyelsebart material



Fördelar

+ Minskar risk för 
   kontanimering
+ Minskar behov av 
   rengöringsmedel
+ Fångar upp och behåller
   bakterier, partiklar och  
 smuts
+ Tar effektivt bort fett och 
 lämnar en ren yta

Användningsområde

Allmän rengöring
Antibakteriell rengöring
Känsliga miljöer

Mikrofiber
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Fördelar

+ Lågt fibersläpp
+ Tjock duk absorberar  
 mer än en tunn
+ Tunn duk distribuerar  
 vätska, ex sprit
+ Hög torr-/våtstyrka   

Användningsområde

Laboratorium
Känsliga produktions-
områden
Löpande bandverksamhet
Städ och renhållning

Släta

Fördelar

+ Fångar upp större partiklar
+ Mekanisk påverkan
+ Tjock duk absorberar  
 mer än en tunn
+ Hög torr-/våtstyrka  

Användningsområde

Mekanisk rengöring
Städ och grovrengöring
Köksmiljö
Livsmedelsproduktion

Genombrutna

Fördelar

+ Fångar upp partiklar  
+ Brutna fibrer, absorberar  
 snabbt
+ Mekanisk påverkan
+ Tjock duk absorberar  
 mer än en tunn
+ Hög torr-/våtstyrka  

Användningsområde

Mekanisk rengöring
Städ
Livsmedelsproduktion
Läkemedelsproduktion

Kräppade

 Material



Fördelar

+ Effektiv absorption
+ Renare sanering
+ Tränger ner i porerna på 
 asfalt och suger upp t.ex. 
 oljespill
+ Mer miljövänlig brandbe-
 kämpning

Användningsområde

För alla typer av
vätskespill
Sanering
Neutraliserar farliga vätskor
Brandbekämpningsmedel
Halkskyddsmedel

Granulat

Fördelar

+ Effektiv absorption 
+ Behåller vätska
+ Säkrare arbetsmiljö  
+ Effektivare städning
+ Effektiv vid miljösanering,
 t.e.x. spill av olja och 
 kemikalier i vatten och 
 på land

Användningsområde

För alla typer av
vätskespill
Oljor
Kemikalier
De flesta syror

Absorbenter

Fördelar

+ Enkla att använda
+ Finns både med hög och låg     
   absorption
+ Olika ytstrukturer
+ Tvättade
+ Fria från främmande föremål
+ Hög slitstyrka

Användningsområde

Tryckerier
Verkstäder
Städning
Fönsterputsning

Textila trasor

 Material
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Fördelar

+ Avlägsnar effektivt smuts 
 och dammpartiklar
+ Numrerade ark

Användningsområde

Labb
Lackboxar
Känsliga miljöer
Rum med extra höga krav 
på renhet

Klibbmattor
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Miljö
För oss utgår hållbarhet från att allt hänger ihop. 
Att ett beslut påverkar ett annat. Vi måste alltid vara 
lyhörda och öppna för förbättring.
 
Våra fokusområden är minskad materialförbrukning, 
förnyelsebara- och/eller regenererade material och 
ökad cirkularitet genom att möjliggöra återvinning.
 
Genom produktutveckling kan vi minska material-
förbrukningen, effektivisera transporterna så de blir 
färre, bli mer kostnadseffektiva och fortfarande lösa 
samma behov med högkvalitativa produkter.

Vi har produkter där vi har minskat den totala mate-
rialförbrukningen med 20%. Små förändringar gör 
tillsammans stor skillnad.
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Torkdukar
Easitex torkdukar är framtagna för områden 
med både enklare och mer krävande och specifika 
behov, bland annat miljöer där kraven på hygien och 
låga fibersläpp är högt ställda. De har hög hållfast-
het och behåller styrkan även i vått tillstånd. De 
repar inte ömtåliga ytor. Kombinationen lågt fiber-
släpp,hög absorptionsförmåga och bra våtstyrka  
gör Easitex torkdukar idealiska.

Samtliga torkdukar är fibertestade och godkända 
enligt SS-EN 13795-1:2019. De är inte klorblekta 
och är fria från latex, silikoner, aktivt klor, formal-
dehyd, parfymer och allergiframkallande medel.  
De är lösningsmedelsbeständiga och kan användas 
med rengöringsmedel, sprit eller annan desinfek-
tionslösning.



Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

493038 Vikt i plastfolie Turkos 30 × 38 cm 8 × 80 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

553238 Vikt i plastfolie Vit 31 × 38 cm  10 × 50 st
553135R Ark på rulle Vit 31 × 35 cm  750 ark/rulle

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

912021 Interfolded, pop-up ask Vit  20 × 21 cm  25 × 100 st
913038 Vikt i plastfolie Vit 30 × 38 cm  8 × 90 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

803642 Vikt i plastfolie Grå  35 × 42 cm  5 × 160 st
803642H Interfold, handybox Grå 35 × 42 cm  2 × 160 st
803840R Ark på rulle Grå 38 × 40 cm  950 ark/rulle

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

982838 Vikt i plastfolie Turkos 28 × 38 cm 12 × 80 st
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• Lämpliga för mindre ytor som torkas ofta/allmänt städ, disk och rengöring.
• Även lämpliga för känsliga ytor.
• Mycket låga fibersläpp. Uppfyller kraven enligt SS-EN 13795-1:2019.
• Hög hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

Släta torkdukar

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

403138 Vikt i plastfolie Vit  30 × 38 cm  8 × 80 st
403042 Interfolded, pop-up ask Vit  30 × 42 cm  10 × 90 st
403138R Ark på rulle Vit 30 × 38 cm 500 ark × 2 rulle

Easitex® 
Torkduk 40

Lämplig för mindre ytor som torkas ofta, 
samt allmänt städ, disk och avtorkning. 
Passar även bra för känsliga ytor. Hög 
absorptionsförmåga.

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%

Passar bra där kraven på hygien och lågt 
fibersläpp är högt ställda. De har hög 
hållfasthet och behåller sin höga styrka 
även i vått tillstånd. 

Easitex® 
Torkduk 91

Easitex® 
Torkduk 49

Lämplig för mindre ytor som torkas ofta, 
samt allmänt städ, disk och avtorkning. 
Passar även bra för känsliga ytor .
Hög absorptionsförmåga. 

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%

Easitex® 
Torkduk 98

Lämplig för mindre ytor som torkas ofta, 
samt allmänt städ, disk och avtorkning. 
Passar även bra för känsliga ytor. Hög 
absorptionsförmåga. 

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 55%

Easitex® 
Torkduk 80

Mjuk, bulkig och högabsorberande.  
Lämpar sig väl för avtorkning och
rengöring. Tar effektivt upp gel,  
oljor, fetter och andra tjocka vätskor.

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polypropylen
Andel förnyelsebart material: Minst 70%

Easitex® 
55 Classic 

Cellulosabaserat torkpapper med hög 
absorption och bra våtstyrka. Smidiga 
att använda, fångar effektivt upp smuts, 
damm och andra partiklar.

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/bindemedel
Andel förnyelsebart material: 90% cellulosa



Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

923038 Vikt i plastfolie Vit 30 × 38 cm  8 × 65 st
923840 Vikt i plastfolie Vit 38 × 40 cm 8 × 45 st
923038R Ark på rulle Vit 30 × 38 cm  650 ark × 3 rulle
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• Mjuka, bulkiga och högabsorberande.
• Lämpar sig för avtorkning och polering.
• Passar bra för polering.
• Låga fibersläpp. Uppfyller kraven enligt SS-EN 13795-1:2019.
• Hög hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

Kräppade torkdukar

Easitex® 
Torkduk 41

Passar bra för avtorkning och polering. 
Hög absorptionsförmåga. 

Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 55%

Easitex® 
Torkduk 46

Passar bra för avtorkning och polering. 
Hög absorptionsförmåga. 

Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%

Easitex® 
Torkduk 92

Passar bra för avtorkning och polering. 
Högre absorptionsförmåga.

Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%.

Easitex® 
Torkduk 95

Passar bra för avtorkning och polering. 
Högre absorptionsförmåga.

Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%.

Easitex® 
Torkduk 96

Passar bra för avtorkning och polering. 
Hög absorptionsförmåga. 

Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester 
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%.

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

463038 Vikt i plastfolie Turkos 30 × 38 cm  8 × 85 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

962021 Interfolded, pop-up-ask Vit 20 × 21 cm 25 × 100 st 
963138 Vikt i plastfolie Vit 30 × 38 cm 8 × 85 st
963845 Vikt i plastfolie Vit 38 × 45 cm 7 × 50 st
963038R Ark på rulle Vit  30 × 38 cm 500 ark × 2 rulle

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

952838 Vikt i plastfolie Turkos  28 × 38 cm  12 × 75 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

412838R Ark på rulle Turkos 28 × 38 cm  600 ark × 2 rulle



Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

823138 Vikt i plastfolie Vit 29 × 38 cm  12 × 60 st
823542 Interfolded i plastfolie Vit 35 × 42 cm 5 × 100 st
823842 Interfolded i plastfolie Vit 38 × 42 cm 5 × 100 st
823038R Ark på rulle Vit 30 × 38 cm 500 ark/rulle

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

413038 Vikt i plastfolie Grön 30 × 38 cm  8 × 55 st
433038  Vikt i plastfolie Gul  30 × 38 cm  8 × 55 st
453038 Vikt i plastfolie Röd 30 × 38 cm  8 × 55 st
473038 Vikt i plastfolie Blå 30 × 38 cm  8 × 55 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

853040R Rulle Vit 30 × 40 cm  400 ark/rulle

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

942838 Vikt i plastfolie Turkos 28 × 38 cm  8 × 40 st
943840 Vikt i plastfolie Turkos 38 × 40 cm  8 × 30 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

74575 Vikt i plastfolie Blå 38 × 48 cm  6 × 25 st
74599 Vikt i plastfolie Blå 39 × 61 cm 10 × 10 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

443138 Vikt i plastfolie Blå 30 × 38 cm  8 × 50 st

• Öppen, hålad struktur.
• Hög partikelupptagning och mekaniskt rengörande effekt.
• Används med fördel för att ta bort beläggningar,  
 eller för att torka upp tjocka vätskor som gel, oljor och fetter.
• Lämpar sig för avtorkning av instrument och utrustning. 
• Låga fibersläpp. Uppfyller kraven enligt SS-EN 13795-1:2019.
• Hög hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

Genombrutna torkdukar 27

Easitex® 
Torkduk 44

Högabsorberande torkduk för generella 
torkbehov. God partikelupptagning
och mekanisk rengöring. Bra våtstyrka, 
samt torkar torrt utan att lämna en 
vätskefilm efter sig.

Struktur: Genombruten
Material: Polyester/viskos
Andel förnyelsebart material: Mer än 65%

Easitex® 
Torkduk 94

Öppen, partikelupptagande hålad 
struktur med två olika sidor, en grövre 
och en slätare. Passar även bra för 
känsliga ytor.

Struktur: Genombruten
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 40%

Easitex® 
Torkduk Purolin 
82

Högabsorberande komposterbar tork-
duk. Mjuk, hygienisk och bulkig – ger 
en känsla av tyg i både vått och torrt 
tillstånd. Tar effektivt upp partiklar som 
smulor och damm, samt tjocka vätskor. 
Lämplig även som engångsdiskduk.

Struktur: Genombruten
Material: Viskos
Andel förnyelsebart material: 100%

Easitex® 
Rengöringsduk

Partikelupptagande rengörings-/mopp-
duk för rengöring och städning.  Hög 
slitstyrka och mekaniskt rengörande 
effekt. Tar effektivt bort beläggningar 
och utmärkt för att torka upp tjocka 
vätskor. 

Struktur: Genombruten
Material: Viskos/polyester
Andel förnyelsebart material: Minst 60%

Easitex® 
Polertork 85

Högeffektiv och stark polerduk för lack-
ade eller polerade ytor. Hålad struktur 
för upptagning av partiklar, tjocka väts-
kor etc. Repar inte. Minimalt fibersläpp.

Struktur: Genombruten
Material: Polyester/viskos
Andel förnyelsebart material: Minst 50%

Easitex® 
Disk & köksduk

En mjuk och följsam rengöringsduk som 
är lämplig för ytor som torkas ofta, 
allmänt städ och avtorkning. Passar 
utmärkt som engångsdiskduk. 

Färgkodad för ökad hygiensäkerhet. 

Struktur: Genombruten
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 55%.

   



Genombrutna torkdukar 29

• Tillverkade av 100% mikrofiber.
• Mikrofiberns mycket tunna fiber bidrar till en snabb och   
 effektiv mekanisk rengöring av hårda ytor. 
• Fett, smuts och partiklar fastnar i dukens struktur,  
 och hela 99,99 % av mikroberna avlägsnas (Biolab tests UK).
• Låga fibersläpp. Engångsmikrofiberdukarna uppfyller    
 kraven enligt SS-EN 13795-1:2019.
• God hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

Torkdukar i mikrofiber

Easitex® 
Engångsmopp

Den hygieniska barriären håller mopp-
stativet rent och torrt, och reducerar på 
så vis risken för korskontaminering. 
Smuts och partiklar fångas effektivt 
upp av dukens genombrutna struktur. 
Fäster enkelt på alla kardborreförsedda 
moppstativ.

Struktur: Genombruten
Material: Består av tre lager. 
Uppbyggnad: Ett partikelupptagande lager av 
PES och viskos, ett absorberande av cellulosa 
och ett fixerande av PP/PE som fungerar som 
barriär mot stativplattan. 
Andel förnyelsebart material: Mer än 40%.

Rengöringsduk 
Lavette Super

Partikelupptagande rengöringsduk.  
Den bulkiga, grova strukturen får effek-
tivt bort intorkat smuts och beläggningar 
vid mekanisk rengöring.

Extra lämplig för grovstädning.

Struktur: Genombruten
Material: Cellulosa/polyester
Andel förnyelsebart material: Mer än 50%

Lavette  
Plus 

Öppen struktur, tjock, stark och mjuk. 
Tar upp skräp och smulor mycket effek-
tivt. Lätt att skölja ur, torkar snabbt och 
håller sig fräsch.

Struktur: Genombruten.
Material: Polyester/viskos.
Andel förnyelsebart material: Minst 50%.

Microfibre 
Light

Mycket effektiv mikrofiberduk för ren-
göring av alla typer av hårda ytor, från 
glas till rostfritt stål. Mikrofiberns mycket 
tunna fiber bidrar till en extremt effektiv 
mekanisk rengöring. 

Struktur: Slät, mjuk
Material: Mikrofiber av nylon

Microfibre 
Economy

Utmärkt för rengöring av alla hårda ytor, 
från glas till rostfritt stål. Tar effektivt 
bort fett och lämnar en ren yta.

Struktur: Slät, mjuk
Material: Mikrofiber av nylon

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

74536 Vikt i plastfolie Vit 43 × 36 cm  6 × 25 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

74464 Vikt i plastfolie Vit 36 × 51 cm  6 × 25 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

77414313 Vikt i plastfolie Blå 43 × 13 cm  20 × 10 st
77416013  Vikt i plastfolie Blå  60 × 13 cm 12 × 10 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

74737 Vikt i plastfolie Vit 34 × 40 cm  8 × 40 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

74738 Vikt i plastfolie Blå 31 × 34 cm  20 × 50 st



Torkdukar för 
renrum

31

Gamma Wipe® 
67

Gamma Wipe är en steril torkduk ut-
vecklad för användning i renrum upp 
till ISO klass 5. 

Används för att avtorkning och vid spill 
i sterila miljöer. Gamma wipe har en 
hög asbosrptionsförmåga och det låga 
fibersläppet gör den lämplig i känsliga 
miljöer. 

• Steril. 
• För renrum upp till ISO klass 5.
• Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings-  
 och desinfektionslösningar inklusive isopropyl- 
  alkohol, fenoler och blekmedel.
• Lågt fibersläpp.
• Hög hållfasthet, både våt och torr.
• Innehåller ej latex eller silikon.
• Engångsbruk.

Struktur: Slät.
Material: Cellulosa och polyester.
Återvinningsbart förpackningsmaterial (LDPE).

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

GW67ST0980 Sterilförpackade ark Vit 23 × 23 cm 20 × 80 ark
GW67ST25 Sterilförpackade ark Vit 30 × 30 cm 20 × 25 ark



Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

DR670090920 Ark i plastfolie Vit 23 × 23 cm 8 × 100 ark

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

MS1200.0090.8 Ark i plastfolie Vit 10 × 10 cm 10 × 600 st
MS1200.0404B.10 Ark i plastfolie Vit 23 × 23 cm 8 × 100 st

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

MPNW0440 Ark i plastfolie Vit 10 × 10 cm 40 × 400 st
MPNW50090920 Ark i plastfolie Vit 23 × 23 cm 20 × 300 st
MPNW50121220     Ark i plastfolie  Vit                   30 × 30 cm   20 × 150 st

33Torkdukar för 
renrum

MicroSeal® MicroSeal®  torkduk har minimalt fiber-
släpp där de förseglade kanterna mini-
merar risken för att fibrer ska släppa.

Hög slitstyrka och absorptionsförmåga. 
Lämplig för känsliga miljöer och renrum 
med väldigt högt ställda krav på låga 
fibersläpp.

Använd för rengöring av sterila ytor och 
labbutrustning, för avtorkning och spill,
lämplig även för grövre ytor. 

• För renrum upp till ISO klass 3.
• Lämpliga för mindre ytor som torkas ofta
• Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings-  
 och desinfektionslösningar inklusive isopropyl-
 alkohol, fenoler och blekmedel.
• Inga sekundära bindemedel
• Innehåller ej latex eller silikon
• Engångsbruk

Struktur: Slät och mjuk
Material: Polyester
Återvinningsbart förpackningsmaterial (LDPE).

MicroPolx® 
NW 500

MicroPolx®  mikrofiberduk är utvecklad 
för användning i renrumsmiljöer upp till 
ISO klass 5.

Den  mjuka strukturen repar ej känsliga 
ytor. Det låga fibersläppet, höga partikel-
upptagnings -och absorptionsförmågan 
gör MicroPolx®  till en utmärkt mikrofiber-
duk i känsliga miljöer. 

Använd för rengöring av sterila ytor och 
labbutrustning, för avtorkning och spill.

• För renrum upp till ISO klass 5.
• Lämpliga för mindre ytor som torkas ofta
• Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings-  
 och desinfektionslösningar inklusive isopropyl-
 alkohol, fenoler och blekmedel.
• Inga sekundära bindemedel
• Innehåller ej latex eller silikon
• Engångsbruk

Struktur: Slät och mjuk
Material: Polyester
Återvinningsbart förpackningsmaterial (LDPE).

Durx® 
670

Durx® torkduk har en hög absorptions-
förmåga, våtstyrka och lågt fibersläpp.

Allmän avtorkning i känsliga miljöer, och 
till rengöring av labbutrustning. 

• För renrum upp till ISO klass 5.
• Kemiskt kompatibel med vanliga rengörings-  
 och desinfektionslösningar inklusive isopropyl-
 alkohol,fenoler och blekmedel.
• Lågt fibersläpp.
• Hög hållfasthet, både våt och torr.
• Innehåller ej latex eller silikon.
• Engångsbruk.

Struktur: Slät.
Material: Cellulosa och polyester.
Återvinningsbart förpackningsmaterial (LDPE).



Impregnerade 
dammdukar

Behandlad med ett tryckkänsligt klibb-
medel/dammbindare som effektivt fångar 
upp damm och andra partiklar, utan att 
lämna efter sig några rester, varken på  
de rengjorda ytorna eller händerna.  
Unik öppen struktur som både fångar 
upp och håller kvar damm och andra 
partiklar, som till exempel toner. Utmärkt 
även som dammopp.
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Dusty Tack Struktur: Genombruten.
Material: Polyester/viskos.
Andel förnyelsebart material: Minst 50%.

Högeffektiv klibbduk för användning vid 
lackarbeten. Mycket hög partikel- och 
dammupptagning utan att lämna några 
rester av bindemedlet. Silikonfri

VeraClean 
I-Tack Plus 

Struktur: Genombruten.
Material: Polyester/viskos.
Andel förnyelsebart material: Minst 50%.

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

84585 Ark på rulle Grön 61 × 22 cm  150 ark/rulle

Artikelnummer Förpackningstyp Färg Storlek Antal

74305 Vikt i plastfolie Grön 43 × 31 cm  20 × 25 st



Hållare 37

C-150-1: Vägghållare. Konstruerad i rostfritt stål. 
Passar de flesta Easitex torkdukar i plastförpack-
ning i formaten: 27 × 38, 30 × 32, 30 × 38,  
38 × 40 och 30 × 32 cm.

C-151-2: Vägghållare bred. Konstruerad i rostfritt 
stå. Passar Easitex torkduk 403042, 30 × 42 cm.

Hålkonstruktionen gör de lätta att lyfta av för 
desinfektion. Klarar tvätt och tork i diskmaskin. 
Väggfästen ingår.

Vägghållaren frigör arbetsyta och gör 
det enkelt att dra upp en duk åt gången 
utan att riskera att vidröra fler än en duk. 

Easitex® 
Vägghållare
för montering 
på vägg

• Rostfri

990001: Vägghållare extra bred. Konstruerad i 
vitlackerat rostfritt stål. Passar Easitex torkduk 
823842, 38 × 42 cm.

Monteras på vägg med två skruvar (ingår ej).

Dukhållaren kan placeras på vägg och 
frigör därmed arbetsyta. Förpackningen 
kan placeras upp eller ner. Dukhållaren 
gör det enkelt att dra upp en duk åt 
gången utan att riskera att vidröra fler  
än en duk. 

Easitex® 
Vägghållare
för montering 
på vägg

• Vitlack

Vägg- och golvställ konstruerad i rost-
fritt stål, passar för Easitex torkrullar upp 
till 35 cm bredd.

Easitex® 
Väggställ resp 
golvställ för 
torkrulle

• Rostfri Artikelnummer Beskrivning Storlek Antal

7600100 D6 Väggställ för torkrulle  < 35 cm 1 st
211000 D7 Golvställ för torkrulle  < 35 cm 1 st

Artikelnummer Beskrivning Storlek Antal

C-150-1 Vägghållare Bredd: 20,5, djup: 11, höjd: 14 cm  1 st
C-151-2 Vägghållare bred Bredd: 32, djup: 12, höjd: 12 cm 1 st 

Artikelnummer Beskrivning Storlek Antal

990001 Vägghållare extra bred Bredd: 38, djup: 10,5, höjd: 15 cm 1 st



PalTech våtservetter är utformade för använd-
ning i industriella miljöer där avancerad hygien 
och snabb, effektiv rengöring och desinfektion 
är nödvändig. Sortimentet omfattar produkter 
som är avsedda för handrengöring, samt  
produkter som är lämpliga att använda på  
hårda ytor för att avlägsna ohärdat silikon,  
färg, smuts, olja och andra besvärliga ämnen.

Pal International är en världsledande 
aktör inom tillverkning av bland annat 
våtservetter för livsmedelsindustrin och 
andra industriella miljöer.
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Paltech våtservetter för händer och ytor 
är utformade för att effektivt avlägsna fett, 
färg, olja och smuts från både händer och 
ytor. Den speciellt utvecklade formulan  
har en antibakteriell effekt och är återfuk-
tande.

Antibacterial 
Wipes

Grov våtservett för avlägsnande av olja, 
färg och intorkat fett och smuts från både 
händer och ytor. Den speciellt utvecklade 
antibakteriella formulan är snäll mot huden, 
då den innehåller både återfuktande äm-
nen och vitamin E. 

Den grova, genombrutna strukturen tar effek-
tivt bort även intorkad smuts.Abrasive 

Antibacterial 
Wipes

Rengörande och avfettande våtservett 
med alkohol. Framtagna för att avlägsna 
fett, olja och smuts från olika typer av släta 
ytor i industriella miljöer. 

Hög lösningsförmåga, som effektivt 
avlägsnar även semihärdade målarfärger, 
silikon, tätningsmassor och limprodukter.

Cleaning & 
Degreasing 
Wipes

Våtservett för känsliga ytor, utan alkohol. 
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 exem-
pelvis ansiktsmasker och annan personlig 
skyddsutrustning.

Multi Surface 
Wipes

Smidiga hållare och dispensrar för att hänga 
på vägg. Frigör yta och ger våtservetterna 
en given plats. 

Hållare/
dispenser

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W830110PT 3 l hink  Vit 25 × 27,5 cm  4 × 1000 st

Artikelnummer Beskrivning   Passar produkt Antal

X66000 Pal Maxi8 vägghängd dispenser, låsbar 8 l refill 1 st
X49110 Pal vägghängd dispenser  2 l behållare 5 st

Artikelnummer Behållare Färg Storlek  Antal

W840110PT 0,5 l cylinder Vit 13 × 18 cm  10 × 100 st

Artikelnummer Behållare Färg Storlek  Antal

W805110PT 2 l cylinder Vit 19,5 × 20 cm  10 × 200 st

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W800230PT 2 l cylinder  Blå 20 × 25 cm  10 × 75 st



Våtservetter för 
desinfektion

41Pal TX ytdesinfektionsdukar är speciellt fram-
tagna för rengöring och desinfektion inom 
livsmedels- och restaurangbranchen. De är 
effektiva mot livsmedelsrelaterade patogener, 
samtidigt som de är säkra att använda i sam-
band med mat och dryck. Ultralågt fibersläpp 
minskar  dessutom risken för kontaminering 
på känsliga ytor och utrustning. De är även 
idealiska för professionellt bruk i diverse 
miljöer där många människor handhar samma 
utrustning.

Alcohol Surface 
Disinfectant 
Wipes

Våtservetter för ytdesinfektion. Speciellt 
framtagna för desinfektion av hårda ytor 
inom livsmedels- och restaurangbranchen. 
Godkända att användas på alla ytor som 
kommer i direktkontakt med livsmedel.  

Dukarnas materialstruktur tillser en jämn 
fördelning av vätskan, och tar effektivt död
på mikroorganismer utan att efterlämna

några rester av lösningen. Ytan lämnas  
ren och säker för livsmedelshantering på 
mindre än 30 sekunder. 

• Innehåller alkohol

Våtservetter för hand- och ytdesinfektion. 
Dermatologiskt testade och har en åter-
fuktande effekt på huden. Utmärkta för 
handrengöring och effektiv ytdesinfektion, 
och är idealiska för användning i diverse 
miljöer där många människor handhar 
samma utrustning. 

• Innehåller alkoholHand & Surface
Sanitising 
Wipes

Våtservetter för ytdesinfektion. Speciellt 
framtagna för rengöring och desinfektion 
inom offentlig miljö och gym. 

Innehåller ej alkohol, kvartära ammonium-
föreningar eller PHMB. 

Multi Purpose 
Sanitising Wipes

Surface 
Disinfectant 
Wipes

Våtservetter utan alkohol för hand- och 
ytdesinfektion. Speciellt framtagna för 
avtorkning och desinfektion av ytor 
och utrustning som utsätts för frekvent 
beröring av många individer, till exempel 
gymmaskiner, tangentbord, kassaapparater 
etc.

Effektiv ytdesinfektion utan alkohol. Refillen 
kan även användas tillsammans med Pal Maxi8 
vägghängd dispenser.

Framtagna för avtorkning och desinfektion 
av släta ytor i industriella miljöer. Dukarnas 
materialstruktur tillser en jämn fördelning 
av vätskan, och de tar effektivt död på 
mikroorganismer utan att efterlämna några 
rester av lösningen.

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

• Innehåller alkohol

Surface Disin-
fectant Wipes, 
70% IPA

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W258230T 2 l cylinder  Blå 19,5 × 20 cm  10 × 200 st

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W68230ND 2 l cylinder  Vit 19,5 × 20 cm  10 × 150 st

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W200230ND 2 l cylinder  Blå 19,5 × 20 cm  10 × 200 st

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W400110 6 l hink  Vit 19,5 × 23 cm  1000 st
Q400110 8 l refill  Vit 19,5 × 23 cm  3 x 1000 st 

Artikelnummer Behållare  Färg Storlek  Antal

W808110PT 2 l cylinder  Vit 19,5 × 20 cm  10 × 200 st
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Klibbmattor
Klibbmattor är ett effektivt hjälpmedel för att få 
bort smuts och partiklar från skor och vagnshjul.
Använd i anslutning till renrum eller andra känsliga  
miljöer  med extra höga krav ställda på renhet.

Avrivningsbar 
klibbmatta

Avlägsnar effektivt damm- och smuts- 
partiklar från skosulor och vagnshjul. 
Lämpliga för användning i miljöer med 
höga krav på renhet. 

Material: Polyeten och tryckkänsligt klibbmedel 
Numrerade och avrivningsbara ark.

Ram till 
klibbmatta

Tillhörande gummiramar med rundade 
hörn finns för storlekarna 60 × 115 cm 
och 90 × 115 cm. Ramen kan vid behov 
fästas vid golvet.
  

Material: Gummi

Artikelnummer Beskrivning Färg Storlek Antal/förp

SMFRG11560 Ram till klibbmatta Grå 60 × 115 cm  1 st
SMFRG11590 Ram till klibbmatta Grå 90 × 115 cm  1 st

Artikelnummer Beskrivning Färg Storlek Ark/matta Antal mattor/förp

10145115 Klibbmatta Blå 45 × 115 cm  30 st 20 st
10160115 Klibbmatta Blå 60 × 115 cm  30 st 20 st
10190115 Klibbmatta Blå 90 × 115 cm  30 st 10 st
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Absorbenter
Easitex absorbenter är tillverkade av polypropylen. Detta 
material är idealiskt för snabb och effektiv adsorption av 
alla former av vätskor, till exempel olja och kemikalier.
Genom sin mycket låga vikt och höga kapacitet erbjuder 
de ett väldigt kostnadseffektivt sätt att snabbt få upp och 
ta hand om ett spill. 

Materialet är lätt att använda och dammar inte. Produkterna 
används med fördel som preventivt skydd eller vid spill både 
inomhus, utomhus och på vatten. Polypropylenabsorbenter 
bildar endast koldioxid och vatten vid förbränning.  

Vi delar in våra polypropylenabsorbenter tre kategorier:

Universal 
Dessa absorbenter är hydrofila och adsor-
berar alla typer av vätskor, t. ex. vatten, oljor, 
kemikalier samt de flesta syror.

Oil only 
Detta är ett så kallat hydrofobiskt material 
som endast adsorberar petroleumbaserade 
vätskor så som olja och fetter. Absorben-
terna absorberar inte vatten, flyter och kan 
därför även användas vid oljespill på vatten.

Chemical
För absorption av alla typer av vätskor, 
inklusive syror, baser och andra kemikalier. 
Lämpar sig särskilt bra i känsliga miljöer där 
kemikalier hanteras, och vid nödsituationer 
där det inte finns tid att identifiera vätskorna.

Universal rullar för absorption av alla 
typer av spill; oljor, kemikalier, de flesta 
syror etc. Högabsorberande och starka. 

Dubbelperforerade, horisontellt samt vertikalt för 
avrivning var 40:e cm (art.nr. UR233SMS var 30:e 
cm). Finns med ytskikt för ytterligare styrka och 
minimalt fibersläpp, lämpar sig tex vid torkning 
eller vid lättare gångtrafik.

Universal
Rullar

Artikelnr Benämning Absorption Perforering Storlek Antal 
 
UR233SMS Tjock, slitskikt på två sid. 135 l Dubbel 33 cm × 44 m   2
UR238SMS Tjock, slitskikt på två sid. 155 l Dubbel 38 cm × 44 m   2
UR148 Tunn 145 l Dubbel 48 cm × 44 m   2
UR248 Tjock 215 l Dubbel 48 cm × 44 m   2
UR248SMS Tjock, slitskikt på två sid. 215 l Dubbel 48 cm × 44 m   2
UR278SMS Tjock, slitskikt på två sid. 175 l Dubbel 78 cm × 44 m   1
UR197 Tunn 145 l Dubbel 97 cm × 44  m   1
UR297 Tjock 215 l Dubbel 97 cm × 44  m   1
UR297SMS Tjock, slitskikt på två sid. 215 l Dubbel 97 cm × 44  m   1
UR220PE Tjock, PE-film på undersida 130 l Ingen           100 cm × 40 m  1 



Gångmattor Universal gångmattor för absorption av 
alla typer av spill; oljor, kemikalier, de 
flesta syror etc. Högabsorberande och 
mycket starka. 

Extra starkt slitskikt för ökad styrka, klarar frekvent 
gångtrafik. Det kamouflagefärgade ytskiktet gör 
att absorbenten ser ren ut längre. 

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Perforering Storlek  Antal

UR348XSM2 Tjock med starkt slitskikt 110 l Singel 48 cm × 44 m   1
UR397XSM Tjock med starkt slitskikt 220 l Singel 97 cm × 44 m   1

Kuddar Universal kuddar för absorption av alla 
typer av spill; oljor, kemikalier, de flesta 
syror etc. Högabsorberande.

Perfekt i trånga utrymmen eller till exempel vid 
ständigt droppande maskiner.

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

UP46 Tjock absorbentkudde 68 l 46 × 46 × 5 cm  10

47Easitex 
Universal

Absorbent för 205-liters fattopp. Håller 
rent och snyggt ovanpå fatet och mins-
kar risken för spill.

Fatlocksmatta Spillkit Universal spillkit för snabb och effektiv 
upptagning av mindre spill av oljor, 
kemikalier, vatten etc. 

Passar perfekt i t.ex lastbil eller truck. Packat i  
behändig förpackning.

Artikelnr Beskrivning och antal Kapacitet
  
USK15 10 ark, 1 orm,  15 l
 handskar, avfallspåse 
USK40 20 ark, 2 ormar,  40 l
 handskar, avfallspåse  

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

UFM Absorbent för fat 22 l Diam: 56 cm  25

Ark Universal ark för absorption av alla typer 
av spill; oljor, vatten, kemikalier, de flesta 
syror etc. Högabsorberande och starka. 

Finns även med förstärkt ytskikt för ytterligare 
styrka och minimalt fibersläpp, lämpar sig till 
exempel vid torkning.

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Perforering Storlek  Antal

UA225 Tunn 70 l Singel 38 × 38 cm   5 × 25
UA120 Tunn 150 l Singel 40 × 50 cm   220
UA280 Tjock 135 l Singel 40 × 50 cm   130
UA120SMS Tunn, slitskikt på två sid. 135 l Singel 40 × 50 cm   130
UA220SMS Tjock, slitskikt på två sid. 135 l Singel 40 × 50 cm   130

Ormar Universal ormar för absorption av alla 
typer av spill; oljor, kemikalier, de flesta 
syror etc. Högabsorberande och starka. 

Perfekt till exempel runt läckande maskiner.

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

UP1208 Tjock absorbentorm 45 l 8 × 120 cm  10
UP1208b Tjock absorbentorm 135 l 8 × 120 cm  30



Easitex 
Oil only

Finns även med förstärkt ytskikt för ytterligare 
styrka och minimalt fibersläpp, lämpar sig till 
exempel vid torkning.

Ark
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Absorbent för 205-liters fattopp. Håller 
rent och snyggt ovanpå fatet och mins-
kar risken för spill.

Fatlocksmatta Oil only-spillkit, för snabb och effektiv 
upptagning av mindre spill av oljor. 

Passar perfekt i t.ex lastbil eller truck. Packat i  
behändig förpackning.Spillkit

Rullar Dubbelperforerade, horisontellt samt vertikalt för 
avrivning var 40:e cm (OR233SMS var 30:e cm). 
Finns även med förstärkt ytskikt för ytterligare 
styrka och minimalt fibersläpp, lämpar sig till 
exempel vid torkning eller vid lättare gångtrafik. 

Oil only-absorbent för upptagning av 
oljor. Vattenavvisande och flyter på vat-
ten även i mättat tillstånd. Högabsorbe-
rande och starka. 

Oil only-absorbent för upptagning av 
oljor. Vattenavvisande och flyter på vat-
ten även i mättat tillstånd. Högabsorbe-
rande och starka. 

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Perforering Storlek  Antal

OR233SMS Tjock, slitskikt på två sid. 135 l Dubbel 44 cm × 33 m   2
OR238SMS Tjock, slitskikt på två sid. 155 l Dubbel 44 cm × 38 m   2
OR148 Tunn 145 l Dubbel 44 cm × 48 m   2
OR248 Tjock 215 l Dubbel 44 cm × 48 m   2
OR248SMS Tjock, slitskikt på två sid. 215 l Dubbel 44 cm × 48 m  2
OR278SMS Tjock, slitskikt på två sid. 175 l Dubbel 44 cm × 78 m  1
OR197 Tunn 145 l Dubbel 44 cm × 97 m  1
OR297 Tjock 215 l Dubbel 44 cm × 97 m  1
OR297SMS Tjock, slitskikt på två sid. 215 l  Dubbel 44 cm × 97 m  1

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Perforering Storlek  Antal

OA225 Tunna ark 70 l Singel 38 × 38 cm  5 × 25
OA120 Tunna ark 150 l Singel 40 × 50 cm  220
OA280 Tjocka ark 135 l Singel 40 × 50 cm  130
OA220SMS Tjock, slitskikt på två sid. 135 l Singel 40 × 50 cm  130

Artikelnr Beskrivning och antal Kapacitet
  
OSK15 10 ark, 1 orm,  15 l
 handskar, avfallspåse 
OSK40 20 ark, 2 ormar,  40 l
 handskar, avfallspåse  

Oil only-kuddar för absorption av oljor. 
Vattenavvisande. 

Högeffektiva och passar även i trånga utrymmen 
och under droppande utrustning.Kuddar

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

OP46 Tjock absorbentkudde 140 l 46 × 46 × 5 cm  10

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

OFM Absorbent för fat 22 l Diam: 56 cm  25

Oil Only-ormar för absorption och  
invallning av oljor. Vattenavvisande.
Perfekt till exempel runt läckande  
maskiner.

Oil only-länsor för upptagning av oljor. Högeffek-
tiva för absorption och avskärmning av oljespill 
på vatten. Vattenavvisande, flyter även i mättat 
tillstånd. Mycket starka med inutiliggande rep för 
säker in- och utdragning. Kraftiga metallklamrar 
för säker sammankoppling.      

Ormar & Länsor

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

OS1208 Tjock absorbentorm 45 l 8 × 120 cm 10 
 OS1208b Tjock absorbentorm 135 l 8 × 120 cm 30
OB318 Tjock absorbentläns 315 l Diam: 18 cm×3 m 4
OB518 Tjock absorbentläns 262 l Diam: 18 cm×5 m 2
OB2518 Tjock absorbentläns 656 l Diam: 18 cm×25 m 1



Easitex 
Oil Only

Easitex 
Chemical
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För effektiv och enkel invallning av 
oljespill på vatten. Hög upptagnings-
förmåga, vattenavvisande och flyter på 
ytan även i mättat tillstånd. Mycket stor 
anläggningsyta mot vattnet. 

Förstärkt nylonband längs med hela länsen  
så att den kan kopplas samman med fler länsor, 
Länsen kan också dras efter en båt alternativt 
mellan två båtar.

Svepläns

Ytterlager av kraftigt, UV-resistent 
spunbond på båda sidor och hög-
absorberande material inuti.  

Slittålig, passar bra för långtidsbruk. Är hydro-
fobisk och används för att förebygga eller ta  
hand om spill av oljor och fetter. Mattans bredd 
passar järnvägsspår.

Track Mat
Absorbentmatta 
för utomhusbruk

Golvställ för absorbentrullar upp till  
50 cm breda.Golvställ

Aborbentrulle

Kemabsorbent för absorption av alla 
typer av  vätskor, inklusive syror, baser 
och andra kemikalier. Högabsorberande 
och starka.

Förstärkt ytskikt för ytterligare styrka och 
minimalt fibersläpp.Rulle

Kemabsorbent för absorption av alla 
typer av  vätskor, inklusive syror, baser 
och andra kemikalier. Högabsorberande 
och starka. 

Förstärkt ytskikt för ytterligare styrka och 
minimalt fibersläpp.Ark

Spillkit för snabb och effektiv upptag-
ning av mindre spill av alla typer av  
vätskor, inklusive syror, baser och andra 
kemikalier.

Passar perfekt i t.ex lastbil eller truck. Packat i 
behändig förpackning.Spillkit

Artikelnr Beskrivning och antal Kapacitet
  
CK15 10 ark, 1 orm,  15 l
 handskar, avfallspåse 
  

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Perforering Storlek  Antal

CA300SMS Tjock, slitskikt på två sid. 135 l Singel 40 × 50 cm  100

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Perforering Storlek  Antal

CR238SMS Tjock, slitskikt på två sid. 135 l Dubbel 38 cm × 44 m   2

Artikelnr Beskrivning  Storlek  Antal

RS50 Golvställe för absorbentrulle  < 50 cm  1

Artikelnr Beskrivning Kapacitet  Storlek  Antal

TM24 Absorbentmatta, utomhus 180 l  145 cm × 24 m   1

Artikelnr Beskrivning Kapacitet Storlek  Antal

495076 Svepläns 70 l 30 × 40 cm  1
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Granulat
Granulat är en traditionell och beprövad produkt för att 
absorbera och begränsa ett spill. Produkten och dess egen-
skap lämpar sig väl att användas utomhus på t.ex. asfalt där 
den effektivt tränger ner i porerna på asfalten för att snabbt 
absorbera exempelvis ett oljespill. 

Produkterna kan ofta också användas för att kväva mindre, 
lokala brandhärdar. Produkten Absol® kan tack vara sitt kalk-
innehåll även användas för att neutralisera syror.

Absol är en cirkulär produkt då materialet är återvunnet spill 
från lättbetong.

Finkornigt granulat. Absol suger upp, 
sanerar och neutraliserar snabbt och 
effektivt miljöfarliga vätskor. Kapacitet 
för att absorbera olja: 65% av sin egen 
vikt.

Produkten fungerar också som brandbekämp-
nings- och halkskyddsmedel. Säljs i hela pallar.Absol® 

Ett miljövänligt och effektivt system för 
sanering vid spill av olja, bensin och 
andra kemikalier. 

Zugol® 
Barkgranulat

Zugol är tillverkat av furubark, en ren och förnyel-
sebar naturprodukt från våra svenska skogar,  
helt utan tillsatser av några kemiska ämnen. 
Säljs i hela pallar.

Artikelnr Benämning  Kornstorlek Förp.storlek Antal/pall

Zugol Barkgranulat  0,25–5 mm 40 l/förp 28
 

Artikelnr Benämning Kornstorlek Förp.storlek Antal/pall

Absol 16 Granulat 0,15–5 mm Hink 16 l 40 hinkar
Absol 40 Granulat 0,15–5 mm Säck 40 l/16 kg 21 säckar
Absol Extra fine Granulat 0,20–1 mm Säck 40 l/22 kg 21 säckar



Textila putstrasor
Alla våra textila putstrasor är återbruk, där kläder, 
lakan eller handdukar som inte längre går att åter- 
an-vända för sitt ursprunliga syfte och eller lagas  
får en sista uppgift istället för att gå till förbränning. 

Alla våra putstrasor är tvättade och fria från främ- 
mande material.  

Vi erbjuder ett sortiment av hökvalitativa trasor av 
jämn kvalitet och storlek, importerade från ledande 
europeiska leverantörer. 
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Våra trasor är tvättade och fria från främ-
mande föremål som till exempel knappar  
och nålar (kontrolleras med detektor) och 
skurna i ca 40 × 50 cm. Vi sorterar trasorna 
efter användningsområde, från tunna vita 
lakan för fönsterputs till kulörta trikåtrasor 
för verkstäders behov. 

Textiltrasor används vid stora absorptions-
behov och torkning av grova, vassa, spetsiga 
eller varma ytor. Våra trasor är förpackade i 
stapelbara säckar om 10 kg.

Textila putstrasor 57

Enbart tunna vita lakanstrasor i 100% bomull. 
Användningsområde: Allmänt inom verkstad, 
tryckerier och städning med extra höga krav 
på lågt fibersläpp, slitstyrka och absorption.
Utmärkt för fönsterputsning.  

Lakanstrasor
Extra prima, 
vita

Tunna vita lakanstrasor med viss färg-
variation. Av 100% bomull. 
Användningsområde: Verkstäder, 
tryckerier och städning med krav på  
god absorption och låga fibersläpp. 

Lakanstrasor
Prima, vita

Lakanstrasor
Extra prima, 
kulörta

Tunna kulörta lakanstrasor. Av 100% bomull. 
Användningsområde: Verkstäder, tryckerier 
och städning med krav på god absorption  
och låga fibersläpp. 

Lakanstrasor
Prima, kulörta

Standardkvalitet med visst syntetinnehåll. 
Användningsområde: Allmän torkning där 
absorptionskraven är lägre.

Standardkvalitet med visst syntetinnehåll. 
Användningsområde: Allmän torkning där 
absorptionskraven är lägre.

Putstrasor
Standard

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

BVL Lakanstrasa, vit 10 kg-säckar 36 × 10 kg 
BVL-1 Lakanstrasa, vit 1 kg-påsar 30 × 10 × 1 kg 
BVL-5 Lakanstrasa, vit 5 kg-kartonger 50 × 5 kg 
BVL-10 Lakanstrasa, vit 10 kg-kartonger 30 × 10 kg 
BVL-25 Lakanstrasa, vit 25 kg-säckar 12 × 25 kg 
BVG Lakanstrasa, vit 10 kg-säckar 10 × 30 kg
BVK Lakanstrasa, vit 3,5 kg-kartonger 72 krt/pall

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

BVM Lakanstrasa, vit 10 kg-säckar 10 × 30 kg

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

BKL Lakanstrasa, kulör 10 kg-säckar 36 × 10 kg 
 

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

BKM Lakanstrasa, kulör 10 kg-säckar 36 × 10 kg  

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

BVO Putstrasa standard, vit 10 kg-säckar 10 × 36 kg



Textila putstrasor 59

Tunna trikåtrasor (T-shirt) i 100% bomull. 
Användningsområde: Allmän torkning 
inom industri och tryckerier med mindre 
absorptionskrav och höga krav på 
smidighet.

Vita/ljusa 
trikåtrasor 

TKS: Trikåtrasor i 100% bomull av varierande 
tjocklek. Användningsområde: Allmän 
torkning inom industri och tryckerier med 
höga absorptionskrav.

TKX: Tunna trikåtrasor i 100% bomull. 
Användningsområde: Allmän torkning 
inom industri och tryckerier med mindre 
absorptionskrav och höga krav på 
smidighet.

TKK: Tunna trikåtrasor i 100% bomull 
förpackade i kartong.

Trikåtrasor
kulörta

Frottétrasor i 100% bomull. 

Användningsområde:  Verkstäder, 
tryckerier och saneringsföretag med krav 
på mycket stor absorptionsförmåga och/
eller då starka lösningsmedel används. 
Lämplig för grova ytor.

Frottétrasor
vita

FKS: Enkelsidigt öglad tunn frotté i 
100% bomull. Användningsområde: 
Verkstäder och sanering med höga krav på 
absorptionsförmåga.  

FKZ: Dubbelsidigt öglad frotté i 100% 
bomull. Användningsrområde: Verkstäder, 
sanering och tryckerier med extremt höga 
krav på absorption.

Frottétrasor
kulörta

Mjuka flanelltrasor i bomull, skurna i 
samma storlek och placerade i platt 
dispenserförpackning. Mycket slitstarkt 
material. Enkel att använda och ta med 
sig.

Använd för avfettning, till mekaniskt 
arbete, polering eller absorption. 

Flanelltrasor
kulörta

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

FVX Frottétrasa, vit dubbelsidig 20 kg-säckar  12 × 20 kg 
FVXS Frottétrasa, vit dubbelsidig 8 kg-säckar  8 × 30 kg

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

FKS Frottétrasa, kulör enkelsid. 10 kg-säckar 30 × 10 kg 
FKZ Frottétrasa, kulör enkelsid. 20 kg-säckar 12 × 20 kg  

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

TKS Trikåtrasa, kulör 10 kg-säckar 36 × 10 kg 
TKS-25 Trikåtrasa, kulör 25 kg-säckar 12 × 25 kg
TKX Trikåtrasa, kulör 10 kg-säckar 36 × 10 kg 
TKK Trikåtrasa, kulör 3,8 kg-kartonger 72 krt/pall 

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

TVS Trikåtrasa, vit 10 kg-säckar 10 × 36 kg 

Artikelnummer Beskrivning Förpackning Förp/pall

FLK Flanelltrasa, kulör 3,5 kg-kartonger   72 krt/pall
  (ca 140 släta ark/kartong)



61Industripapper

Vitt 1-lagerspapper för allmänna tork-
behov av händer och ytor. Passar i en 
mängd olika miljöer där behov finns 
för snabb och effektiv avtorkning och 
rengöring, till exempel verkstäder, till-
verkningsindustri och offentliga miljöer. 

Easitex® 
Industripapper
1 lager

Materialet är certifierat med EU:s gemensam-
ma miljömärkning Ecolabel, samt godkändt för 
användning på ytor som kommer i direktkontakt 
med livsmedel. 

Tillhörande vägg- och golvställ RS50 finns.

Papper i två lager för extra bra absorption. 
För allmänna torkbehov, exempelvis för  
att ta upp fett, oljor, färg och vatten. 
Lämpligt för grovtorkning av både  
händer och ytor.  

Easitex® 
Industripapper
2 lager

Tillhörande vägg- och golvställ RS50 finns.

Easitex® 
Industripapper
3 lager

Tillhörande vägg- och golvställ RS50 finns.Papper i två lager för extra bra absorption. 
För allmänna torkbehov, exempelvis för  
att ta upp fett, oljor, färg och vatten. 
Lämpligt för grovtorkning av både  
händer och ytor.  

Artikelnr Förpackningstyp Färg Perforering Storlek  Antal

IP1205 Rulle Vit Var 38:e cm 29 cm   × 950 m 2 rullar

Artikelnr Förpackningstyp Färg Perforering Storlek  Antal

IP2400 Ark Blå Ingen 33 × 42 cm  240 st
IP2401 Rulle Blå Var 38:e cm 26 cm × 380 m 2 rullar

Artikelnr       Förpackningstyp Färg Perforering Storlek  Antal

IP3500 Rulle Blå Var 40:e cm 37 cm × 400 m 1 rulle
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