
Törlési megoldások

Szakértelemmel tervezett termékek minden környezethez, 
minden feladathoz



A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* az egészséges, 
biztonságos és higiénikus megoldások vezető nemzetközi szállítója. 
Számíthat ránk, ha Önnek megbízható és nagy teljesítményű törlési 
megoldásokra van szüksége. 

Annál is inkább, mert teljesen elkötelezettek vagyunk az alábbiak 
iránt:

•  Egyénre szabott szolgáltatás, szoros kapcsolattartás minden 
ügyféllel, segítségnyújtás a legjobb termékmegoldások 
felleléséhez

•  Ágazati akkreditációkkal megtámogatott, következetesen 
magas minőség 

•  A WYPALL* és KIMTECH* márkáink által megtestesített 

innovatív termékek, amelyek minden munkahelyen 
megbízható és határozott különbséget jelentenek 

•  Fenntarthatóság, ami mindig szerves része annak, ahogyan a 
termékeinket tervezzük, gyártjuk és szállítjuk

Mivel szerte a világon vannak ügyfeleink, így pontosan tudjuk azt, 
hogy Önnek milyen fontos a hatékonyság javítása. Számunkra is ez 
a legfontosabb.

A törlési megoldások megalkotásánál mindig a hatékonyság az 
első, vagyis hogy az Ön dolgozói gyorsabban, magasabb higiéniás 
szinten és jobb értéken legyenek képesek elvégezni a munkát.

Mi szól a mi törlési 
megoldásaink mellett?

Tudjuk, hogy mi fontos 
Önnek



3

Több mint 15 éves törlési tapasztalataink birtokában tudjuk, hogy 
nagy feladatot jelent a magas szintű higiénia és termelékenység 
fenntartása, ezzel egyidejűleg pedig a költségek leszorítása. 

Az Ön hatékonyságát szem előtt tartva szállítjuk Önnek az 
alábbiakat:

•  Az Ön törlési igényeinek leginkább megfelelő termékeket 

•  Költséghatékonyságot azzal, hogy a törlőhasználat csökkentése 
érdekében Ön választhat az adagolórendszerek és a formátumok 
között

•  Olyan fejlett technológiákat, mint a HYDROKNIT* és az 
AIRFLEX*, amelyekkel jobban végezhetők a törlési feladatok és 
csökkenthetők az ártalmatlanítási költségek

Az Ön hatékonysága 
mindenek előtt

AIRFLEX* anyag 
Mivel a nagy légbuborékok gyorsabban 

szívnak fel több vizet és olajat, így 

kevesebb törlőre van szükség

HYDROKNIT* 
Ezt a tartós, szuper nedvszívó és 

költséghatékony anyagot újra és újra ki 

lehet csavarni és felhasználni

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu oldalra

Tudta?
Egy több helyszínen végzett piackutatás 

során különböző feladatoknál tesztelték 

a WYPALL* L törlőket (AIRFLEX* 

anyaggal) a hagyományos egyrétegű 

törlőkkel szemben.

10 felhasználó közül 8 a 
WYPALL* L10 törlőket 
részesítette előnyben. 1

1  Egy több helyszínen végzett piackutatás során különböző feladatoknál hasonlították össze 

a WYPALL* L törlőket (AIRFLEX* anyaggal) és a hagyományos egyrétegű törlőket. 10 

felhasználó közül 8 a WYPALL* L10 törlőket választotta a hagyományos egyrétegű törlők 

helyett.



Biztos lehet abban, hogy törlési megoldásaink az Ön érdekeit fogják 
szolgálni. Védje vevőit, dolgozóit és jó hírnevét. 

Bármi is legyen az Ön ágazata vagy munkakörnyezete, nyugodt 
lehet afelől, hogy ISO tanúsításunk és helyes gyártási gyakorlatunk 
alapján magas szintű szabványokat tartunk fenn. Általános szakmai 
támogatás nyújtásával biztosítjuk az Ön igényeinek maradéktalan 
teljesülését. Ügyfélszolgálati munkatársaink pontos ismeretekkel 
rendelkeznek a különböző szektorok törvényi és szabályozási 
követelményeit illetően. Kérés esetén örömmel adnak Önnek 
tanácsot. 

Emellett az iparág-specifi kus igényekre is fi gyelünk azzal, hogy 
az Ön alábbi tanúsítási és megfelelési követelményeit teljesítő 
törlőterméket gyártunk:

•  Repüléshez jóváhagyott termékek listája (QPL)

•  Élelmiszerekkel való érintkezési tanúsítás az ételkiszolgálás és 
élelmiszer-feldolgozás terén

Teljesíteni az 
Ön megfelelési 
követelményeit 

Higiénikus innovációk

Törlési megoldások a keresztszennyeződések kockázatának 
csökkentésére

A higiéniás normák be nem tartásával az Ön jó hírneve és 
költsége kerül veszélybe. A higiéniás szempontból kritikus 
környezetekhez – például élelmiszeripar, egészségügy és irodák 
– átfogó és költséghatékony higiénikus törlő termékskálánk van. 
Ezek mérséklik a keresztszennyeződések kockázatát és javítják a 
higiéniás normákat. Ezek a következők:

WYPALL* X50/X80 színkódolt törlők
Négy színváltozat az elkülönített tisztítási feladatokhoz

Hatékony egytörlős adagolás és formátumok
Minden törlőt csak a felhasználó érint, így mérsékelve a csírák 
terjedését

WETTASK* újratölthető törlőrendszer
A teljesen zárt rendszer fokozza a felhasználó biztonságát és 
csökkenti a szennyeződés és elfolyások valószínűségét.



5

1

6 2

35

4

Hulladékba helyezés Alapanyagok

GyártásHasználat

Szállítás

Termékkialakítás

Kattintson a www.kcpreducetoday.com oldalra

Önhöz hasonlóan nekünk is nagyon fontos a környezetünk jövője. 
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ezért dolgozik azon, 
hogy egy-egy termék életciklusának minden egyes szakaszában 
csökkenjen a környezet terhelése. Ennek a hozzáállásnak a neve: 
CSÖKKENTS MA, ÜGYELJ A HOLNAPRA.

Fenntarthatóbbá 
válni 

*

Törlő technológiáink segíthetnek Önnek:

•  A felhasznált és a hulladékba helyezett mennyiség 
csökkentésében. 
Szabadalmaztatott HYDROKNIT* anyagunknak köszönhetően a 
törlés ismételhető, ami kisebb felhasználást, végső soron pedig 
kevesebb hulladékot jelent. 

•  WETTASK* törlőrendszereinkkel Ön hatékonyabban 
ellenőrizheti az oldószerek, fertőtlenítők és egyéb vegyszerek 
felhasználását.

•  Vásároljon rostfelhasználást csökkentő termékeket. 
Az AIRFLEX* anyaggal készülő törlőink a hagyományos 
eljárásoknál 17%-kal kevesebb rostot igényelnek. 
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* összes európai 
papírmalma FSC termékek gyártásához van tanúsítva.

Tudta?
A Kimberly-Clark elsőként tűzte ki azt 

a célt, hogy az általunk felhasznált 

 szűz farost 100%-át környezetvédelmi 

szempontból  felelős és független 

módon tanúsított forrásokból szerzi be.



A teljes palettát tekintve a teljesítmények, formátumok és 
adagolási megoldások széles skálája áll rendelkezésre. Ha 
együtt dolgozunk, akkor meg fogjuk találni az Ön pontos 
igényeihez és feladataihoz leginkább passzoló törlési 
megoldást.

Az adott feladattal kapcsolatos legfontosabb tényező 
meghatározásakor vizsgálja meg az alábbi három területet. 

Az Önnek megfelelő 
törlő kiválasztása

Törlő teljesítmény

Az adott feladat elvégzéséhez milyen 
tulajdonságú törlőre van szüksége?

•  Kiváló nedvszívó, gyorsabb és 
hatékonyabb?

•  Erős és szakadásálló?

•  Oldószer-álló?

•  Kis szálleadású?

•  Elkülönítést segítő színkódolású?

•  Eldobható vagy újrahasználható?

Adagolórendszerek 

Milyen típusú adagolásra van 
szüksége az elvégzendő feladathoz?

•  A nagykapacitású, a mobilrendszeres 
vagy a higiénikus egylapos adagolás 
lenne a legjobb az Ön környezetében?

•  Melyik törlőméret lenne a 
leghatékonyabb és a legkevésbé 
pazarló?

•  Speciális rendszerre van szüksége a 
termékkárosodás csökkentése vagy a 
törlők szennyeződésének elkerülése 
érdekében?

Hulladékok kérdése

A hulladékok terén mik a fő 
szempontok?

•  Fontos Önnek a felhasznált és a 
hulladékba helyezett mennyiség 
csökkentése?

•  A jobb törlési teljesítmény ugyanolyan 
fontos Önnek, mint a környezeti költség? 

•  Ön veszélyes anyagok törlését végzi?

1. 2. 3.
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Az alábbi táblázat a konkrét törlési jellemzőket és a legmegfelelőbb 
felhasználást mutatja, így segítve Önt az igények szerinti legjobb 
törlési megoldások kiválasztásában. Segítünk Önnek az adott 
alkalmazáshoz leginkább megfelelő megoldást kiválasztani. 
A konkrét példákhoz tanulmányozza a termékoldalakat.

Termékútmutató

NEDVSZÍVÓKÉPESSÉG ERŐ 
DURVA 

FELÜLETEK 
OLAJ ÉS 

ZSÍR 
OLDÓSZE-

REK 
FOLYADÉK 
KIÖMLÉS 

POR ÉS 
PISZOK

KÉNYES 
FELÜLETEK TERMÉKMEGOLDÁS 

OLDAL-
SZÁM

HOSSZABBÍTOTT HASZNÁLAT

WYPALL* X90 

kendők
13. o.

WYPALL* X80 

kendők
14. o.

WYPALL* X70 

kendők
15. o.

WYPALL* X60 

kendők
16. o.

WYPALL* X50 

kendők
16. o.

WYPALL* X80/X50 

tisztítókendők
17. o.

KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

WYPALL* L40 törlők 19. o.

WYPALL* L30 törlők 20. o.

WYPALL* L20 törlők 21. o.

WYPALL* L10 törlők 21. o.

KÜLÖNLEGESSÉGEK

KIMTECH* törlők 23. o.

WETTASK* rendszer 24. o.

WYPALL* mikroszálas 

tisztítókendők
26. o.

WYPALL* 

tisztítókendők
27. o.

Iparág-specifi kus felülettörlési megoldások

Feladatspecifi kus törlési megoldások

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu oldalra
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Tisztában vagyunk vele, hogy nagy feladatot jelent a minőség 
és a hatékonyság magas szintjének fenntartása, és ezzel 
egyidejűleg a költségek leszorítása. Ha együtt dolgozunk, 
akkor segíthetünk Önnek optimalizálni a törlés hatékonyságát, 
ugyanakkor pedig csökkenteni a költségeket és a hulladékok 
mennyiségét. Kiváló minőségű termékek széles skálájával tudjuk 

támogatni a fémgyártás teljes folyamatát:

Fémgyártás

A felsorolt termékek csak javaslatokat jelentenek. Az igazán költséghatékony törlési eredmények érdekében mindig azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy kérjenek tőlünk teljes terepszemlét 

és kipróbálást. A részletekért forduljon a helyi üzletkötőhöz. 

Fémgyártás
Amikor alakítása során egy fémdarabból vagy fémlapból alkatrész, komponens vagy akár késztermék készül, 

olyan folyamatokon megy keresztül, mint a csiszolás, darabolás, formázás vagy forgácsolás. 

Elvégzendő feladatok: általános törlés

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* L30 törlők, WYPALL* törlőkendők

Összeszerelés
Amikor a komponensekből csavarozás, összekapcsolás, rögzítés, szegecselés vagy ragasztás útján 

késztermék előállítása történik.

Elvégzendő feladatok: általános törlés

Termékjavaslatok: WYPALL* X60 kendők, WYPALL* L20 törlők, KIMTECH* eldobható mikroszálak

Karbantartás és tervezett üzemleállás
Ez a munkafolyamat a gépek, szerszámok és üzemi járművek rendszeresen végzett előkészítését, javítását 

és tisztítását jelenti.

Elvégzendő feladatok: általános törlés

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* L30 törlők, WYPALL* törlőkendők

Felületelőkészítés és fémsimítás
Amikor elkészül egy alkatrész vagy komponens, akkor el kell végezni a felület tisztítását és előkészítését, 

például homokszórás, sörétszórás, oldószeres és vegyi tisztítás útján. Előkészítését követően a felület készen 

áll egy védőréteg felvitelére. Itt olyan folyamatok jöhetnek szóba, mint a festés, darabolás vagy lemezelés.

Elvégzendő feladatok: felületi előkészítés és tisztítás

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* L30 törlők, KIMTECH*/ WETTASK* SXX törlők, 

KIMTECH* felületelőkészítő mikroszálas törlők

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu oldalra
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A felsorolt termékek csak javaslatokat jelentenek. Az igazán költséghatékony törlési eredmények érdekében mindig azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy kérjenek tőlünk teljes terepszemlét és 

kipróbálást. A részletekért forduljon a helyi üzletkötőhöz. 

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu oldalra

Tisztában vagyunk vele, hogy mennyire fontos a kiváló 
minőségű törlés, valamint a termelékenység és nyereségesség 
közötti egyensúly megteremtése. Feladatra tervezett törlési 
megoldásainkkal már elsőre magas színvonalon végezhető 
el a munka. A törlő és oldószer felhasználás, ezáltal pedig a 
hulladékmennyiség csökkentése. Törlőtermékeink széles skálájával 
tudjuk támogatni az adott szállítási és gyártási feladatokat:

Szállítás

Felületelőkészítés és fémsimítás
Amikor elkészül egy alkatrész vagy komponens és el kell végezni a felület tisztítását, előkészítését vagy 

simítását, például a panelgyártás és festés során a gépjármű-ipari alkalmazásoknál. 

Elvégzendő feladatok: ellenőrzött és kritikus fontosságú törlés pl. festés előtti alkalmazások a gépjármű-

iparban és végső festés a repülőiparban

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* L40 törlők, KIMTECH*/ WETTASK* SXX 
törlők, KIMTECH* törlők

Karbantartás
Ez a munkafolyamat a gépek, szerszámok és üzemi járművek rendszeresen végzett előkészítését, javítását 

és tisztítását jelenti.

Elvégzendő feladatok: általános törlés

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* L30 törlők, WYPALL* törlőkendők

Végső finírozás és leszállítás
Amikor egy készterméket alaposan meg kell tisztítani a vevőnek való leszállítás előtt.

Elvégzendő feladatok: fi nom áttörlés, polírozás, buffolás és általános tisztítás

Termékjavaslatok: KIMTECH* mikroszálas törlők, WYPALL* törlőkendők

Összeszerelés
Amikor egy váz vagy késztermék előállítása érdekében több alkatrész vagy komponens kerül összeszerelésre. 

Elvégzendő feladatok: általános törlés, ellenőrzött és kritikus fontosságú törlés pl. motorszerelés és 

üzemanyagtartály törlése a repülőiparban

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, KIMTECH*/ WETTASK* SXX törlők, KIMTECH* 
tömítőanyag törlők, WYPALL* törlőkendők
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A jobb költséggazdálkodás nem jelenti azt, hogy engedni kéne 
a magas higiéniás színvonalból. A komoly tisztító programoknak 
való megfelelésre tervezett élelmiszer-feldolgozási termékeink 
könnyen és gyorsan kezelhetők, minimálisra csökkentik az állásidőt 
és támogatják az Ön márkanevének sikereit. A fejlesztés során minden 
feldolgozási fázist fi gyelembe vettünk:

Élelmiszer-feldolgozás

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu oldalra

A felsorolt termékek csak javaslatokat jelentenek. Az igazán költséghatékony törlési eredmények érdekében mindig azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy kérjenek tőlünk teljes terepszemlét 

és kipróbálást. A részletekért forduljon a helyi üzletkötőhöz. 

Gyártási hulladékok/kifolyások feltakarítása
Amikor leesett élelmiszerdarabokat vagy összegyűlt hozzávalókat kell eltávolítani, hogy elkerülhető legyen 

azoknak a folyamatot beszennyező felhalmozódása.

Elvégzendő feladatok: a fölös összetevők és kifolyások letörlése

Termékjavaslatok: WYPALL* X50 tisztítókendők, WYPALL* L40 törlők

Karbantartás
Ez a munkafolyamat a gépek, szerszámok és üzemi járművek rendszeresen végzett előkészítését, javítását 

és tisztítását jelenti.

Elvégzendő feladatok: általános törlés

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* L30 törlők, WYPALL* törlőkendők

Nagytakarítás
Meghatározott időközönként, amikor a gyártósort alapos kitakarítás és fertőtlenítés céljából leállítják. 

Elvégzendő feladatok: gépi berendezések tisztítása és szárítása, vegyi törlés

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, KIMTECH*/ WETTASK* DSX törlők

Termékváltások közötti takarítás
Amikor egy gyártósoron különböző termékek vagy ugyanazon termékek különböző illatai készülnek, 

termékváltási leállásokra van szükség az előző termékek nyomainak eltávolítását célzó takarítás érdekében. 

Elvégzendő feladatok: gépi berendezések tisztítása és szárítása

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 tisztítókendők, WYPALL* X50 tisztítókendők, WYPALL* L40 
törlők
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Higiéniás szempontból kritikus környezetekben törlő 
termékeink széles skálája segíthet a fertőzések terjedésének 
csökkentésében és a betegek bizalmának növelésében. 
Legbiztonságosabb választásként ezek a termékek segítenek 
betartani az egészségügyi tisztítási protokollokat, illetve csökkenteni 
a csíraszámot és a keresztfertőzéseket. A betegeknek szánt 
termékeink nagyobb kényelmet és gondoskodást biztosítanak.

Egészségügy

A felsorolt termékek csak javaslatokat jelentenek. Az igazán költséghatékony törlési eredmények érdekében mindig azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy kérjenek tőlünk teljes terepszemlét és 

kipróbálást. A részletekért forduljon a helyi üzletkötőhöz. 

Betegellátás
Amikor nagy betegforgalom esetén a felületeknél olyan lefedési megoldások szükségesek, amelyek két 

páciens között gyorsan elvégezhetők, továbbá amikor a beteg magas szintű személyes higiéniáját fenntartó 

tisztítási megoldások szükségesek.

Elvégzendő feladatok: Betegek tisztítása, szárítása és fertőtlenítése, felületek lefedése

Termékjavaslatok: WYPALL* L40 törlők, WYPALL* L20 törlők

Létesítmények karbantartása
Amikor a létesítményi berendezések és nyilvános helyek karbantartása szükséges a bejövő fertőzések és a 

potenciális keresztszennyeződések elleni védelemhez.

Elvégzendő feladatok: általános törlés, fertőtlenítő törlés, feladatok elkülönítése

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 kendők, WYPALL* X80/X50 tisztítókendők, WYPALL* L30 
törlők, WYPALL* törlőkendők, KIMTECH*/ WETTASK* DSX törlők

Ételkészítés és éttermek
Amikor az ételkészítési területeken törlőrendszerekre van szükség az elcseppenések feltörléséhez és a 

felületek letörléséhez, valamint az éttermi létesítmények tisztaságának fenntartásához.

Elvégzendő feladatok: elcseppenések feltörlése, berendezések és felületek tisztítása

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 tisztítókendők, WYPALL* X50 tisztítókendők, KIMTECH*/ 
WETTASK* DSX törlők

Takarítás és fertőtlenítés
Amikor az egészségügyi létesítmény különböző területei – például a kórtermek, kezelők, szobák és 

nővérterek – esetében a legmagasabb szintű higiéniára van szükség.

Elvégzendő feladatok: Felületek tisztítása és fertőtlenítése, feladatok elkülönítése

Termékjavaslatok: WYPALL* X80 tisztítókendők, WYPALL* X50 tisztítókendők, KIMTECH*/ 
WETTASK* DSX törlők
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Az újrahasználható WYPALL* X kendők nedvszívók, oldószer-állók 
és elég erősek a durvább feladatokhoz is, miközben az idő és a 
költségek tekintetében hatékonyan használhatók. 

A cégünk által szabadalmaztatott HYDROKNIT* anyagot tartalmazó 
WYPALL* X kendők gyártásakor nagynyomású vízsugár végzi a 
rostpép és a polipropilén összekeverését. Megbízható, alaktartó és 
újrafelhasználható törlők előállítása:

•  Kiváló nedvszívás – gyorsaság az elcseppenő anyagok 
feltörlésénél, a kézmosásnál és a gépek tisztításánál

•  Nedvesen és szárazon is erős és tartós – ideális az olyan 
nehezebb feladatokhoz, mint a géptisztítás 

•  A legtöbb oldószernek ellenáll – oldószerek felületi 
alkalmazásához vagy letisztításához ideális 

•  Nem tartalmaz ragasztót vagy kötőanyagokat, ezzel csökkentve a 
felületi maradékot

A WYPALL* X60, X70 és X80 kendőkben már megjelenik 
cégünk egyedi PowerPockets technológiája. Jobb nedvszívás, 
hangsúlyosabb szövethatás és nagyobb dörzsölő erő. 

A beépített zsebek gyorsabban és hatékonyabban fogják be 
a szennyeződést és piszkot, tisztább felületeket és kevesebb 
hulladékot eredményezve.

WYPALL* X kendők 
Újrahasználható és erős ÚJ és még jobb nedvszívás

Tudta?
A WYPALL * X80 törlők súlya ötöde 
egy átlagos rongy súlyának. 
Ha kevesebbet dob el, kevesebbet 
fog fi zetni.

Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához?

GYORS NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ 
ANYAG
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Kiváló nedvszívás
Olaj- vagy vízcseppek feltörléséhez

Könnyű és alapos törlés
Kiváló formálhatósága miatt gépekhez és 
apró alkatrészekhez ajánlott

Szövethatású
Elég puha a kéz tisztításához

A következőkhöz ideális: 

WYPALL* X90 kendők hatékonyan javítják a munkahelyek törlési 
teljesítményét:

•  Kevesebb termékhulladék

A 2 rétegnyi korszerű HYDROKNIT* anyag olyan tömörebb, 
erősebb törlőket eredményez, amelyek akár 35%-kal is 
csökkenthetik a termékhulladékot1

•  Gyorsabb munkavégzés

 A poliészter és farostok kombinációjával készülő kétrétegű anyag 
nedvszívóbb törlőt eredményez a gyorsabb és hatékonyabb 
törléshez

•  Kisebb a felületi sérülés kockázata

A poliészterszálak puhaságot és kényelmes használatot 
kölcsönöznek a törlőnek, amivel könnyebb a problémás területek 
tisztítása

•  Újszerű és ellenőrzött adagolás

Segíti a felhasználási költségek és hulladékok csökkentését

WYPALL* X90 kendők
A kétrétegű anyag a legjobb nedvszívó 

Tudta?
Hihetetlen, de 5 nagy tekercs 
WYPALL* X90 kendő 200 liter olajat 
képes felszívni!

A WYPALL* X90 termékről a www.evolutionofcare.com oldalon találhatók további információk 

1  WYPALL* X80 kendőkkel összevetve, ugyanolyan használatot feltételezve

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

GYORS NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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A következőkhöz ideális:

Nehézgépek és alkatrészeik törlése
Durva felületek foszlás nélküli tisztítása

Karbantartási feladatok
Zsírok és olajok letörléséhez és nagyobb 
szennyeződések felitatásához

Felületek előkészítése 
Öblíthető törlők, oldószerekkel vagy 
vízzel való használatra 

Gyors és kiváló nedvszívás nagy szakítószilárdsággal ötvözve. 
A paletta csúcstermékeként a WYPALL* X80 kendők tökéletes 
helyettesítői a rongyoknak:

•  Szakadásálló, gyors nedvszívóképességű HYDROKNIT* 

anyag

Erős kialakítása miatt a legdurvább felületek tisztítása után is 
egyben marad

•  Vízzel és oldószerekkel használható

  Kiöblíthető és újrahasználható

•  Tekercses és laponkénti adagolási formátum

  Az Ön igényei szerint

WYPALL* X80 kendők
Extra erős, vastag fogású kendők 
nehéz feladatokhoz

Tudta?
A WYPALL* X80 kendő egyetlen 
lapjával 60 kg súly emelhető meg.

A WYPALL* X80 kendőkről a www.evolutionofcare.com oldalon találhatók további információk 

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

GYORS NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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A következőkhöz ideális:

Olajok, zsírok, szennyeződések és 
oldószerek gazdaságos letörlése 
felületekről és szerszámokról

Gépek és szerszámok tisztítása
Hűtő-kenőfolyadékok törlése és 
alkatrészek védelme

Fémfelületek
Gyors nedvszívású, puha és vastag 
fogású a könnyű és hatékony tisztításhoz

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

A WYPALL* X70 kendők nedves állapotban is puhák, vastag 
fogásúak és alaktartók:

•  Tartós, hatékony nedvszívás

  Zsírok, szennyeződések és oldószerek gyors letörlése

•  Könnyen kezelhető

  Nedvesen és szárazon egyaránt puha és tartós, 
oldószerekkel jól használható

•  Költséghatékony

  Elég kiöblíteni és újrahasználni, így csökkentve a hulladék 
mennyiségét

•  Többcélú alkalmazhatóság 

  Tiszta és élelmiszerek kezelésére alkalmas állapotban tartja a 
gépeket és szerszámokat

WYPALL* X70 kendők
Gyors nedvszívás, közepesen 
nehéz feladatokhoz

Miért nem tesz velük egy próbát Ön is? Próba vagy további információ kéréséhez hívja a helyi üzletkötőt még ma 

GYORS NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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A következőkhöz ideális:

Kenőanyagok felvitele és precíz 
tisztítás
Hígítók és oldószerek használata. 
Bonyolult gépalkatrészek törlésére és 
szűk rések elérésére is alkalmas

Üvegtisztítás és törlés
Piszok, olaj és törmelék eltávolítása

Alkatrészek összeszerelés előtti 
tisztítása
Minőségi befejezés biztosítása

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

WYPALL* X60/X50 kendők

A könnyebb, általános törlési feladatokhoz, például ablaktisztításhoz 
kialakított WYPALL* X60 és X50 WYPALL kendők:

•  Jól alakíthatók és könnyűek

  Kényes alkatrészek tisztításához, kisebb kiömlések felitatásához, 
nehezen elérhető felületekhez és kézi törléshez

•  Hígítós és oldószeres alkalmazásokhoz

  Ragasztó ledörzsölésére, olaj és törmelék eltávolítására is 
alkalmas

•  Kifejezetten könnyebb feladatokhoz méretezett

  Következetes teljesítményű, segít a hulladék és az üzemi 
költségek csökkentésében

A precíz törlés érdekében 
sokoldalú és tartós

Győződjön meg a WYPALL* X60/X50 kendők precizitásáról – próba vagy további információ kéréséhez hívja a helyi üzletkötőt még ma

Csak WYPALL* X60 termékhez
GYORS NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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A következőkhöz ideális:

Konyhai feladatok, asztalok és pultok 
tisztítása
Berendezések és ételkészítő eszközök 
tisztítása, olajok és zsírok letörlése. Elég 
kiöblíteni és újrahasználni, így csökkentve a 
használat költségét 

Nagyüzemi szintű élelmiszer-
feldolgozási feladatok
Ultra nedvszívó és szakadásálló 
nagytakarításokhoz, termékváltásokhoz 
és szalagtisztításhoz

A keresztszennyeződési kockázat 
csökkentése
Színkódos kendők minden területhez/
feladathoz, ezzel is csökkentve a 
csíraterjedést a mosdók, a gyógyítási 
területek és a betegzónák között

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

WYPALL* X80/X50 
tisztítókendők

Gyors, ultra nedvszívó, szakadásálló és tartósabb: 

•  Négy színváltozat

  Minden tisztítási feladathoz külön szín, ezzel mérsékelve a 
keresztszennyeződés kockázatát és javítva az előírt higiéniás 
gyakorlatot

•  Elég kiöblíteni és újrahasználni

  Optimális használhatósága növeli a termék élettartamát és segít 
csökkenteni a hulladékképződést és a költségeket

•  Két teljesítményszint 

  Nagy nedvszívás és tartósabb hatás (WYPALL* X80 
tisztítókendők) vagy értékarányos higiénia (WYPALL* X50 
tisztítókendők) 

Csúcsteljesítmény elkülönített tisztítási 
feladatokhoz

Tudta?
Cégünk WYPALL* X50/X80 
tisztítókendői PEFC tanúsítású 
szálakkal készülnek.

Miért nem tesz velük egy próbát Ön is? Próba vagy további információ kéréséhez hívja a helyi üzletkötőt még ma

GYORS NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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Ha Önnek egyszer használatos törlőre van szüksége elcseppenések 
felitatásához, kéztisztításhoz és felületek áttörléséhez, akkor erről a 
palettáról érdemes választania. 

Az általunk kínált egyedi, nagy légbuborékos, AIRFLEX* anyaggal 
készülő szerkezet többet szív fel, erősebb és vastagabb, mint a 
hagyományos papírtörlők szerkezete. Emiatt ugyanazt a munkát 
kevesebb lappal lehet elvégezni. 

A nagy felületet érintő kiömlések feltakarításához ideális WYPALL* 
L törlők a feladat és a költségek szempontjából is hatékonyak. 
10 felhasználó közül 8 ezt a termékcsaládot választotta1. 

•  Egyedi szálstruktúrájának köszönhetően páratlan nedves 
szilárdság és a kiömlések szétesés vagy átázás nélküli gyors 
felitatása jellemzi. Nedves állapotban kétszer olyan erős, mint a 
hagyományos törlők2

•  A WYPALL* L törlőkhöz tartozó termékek 19%-kal vastagabb 
fogásúak, mint a hagyományos papírtörlők2, fokozottabb 
kézvédelmet biztosítva ezáltal. Mi nem nyomjuk össze törlőinket. 
Így a bennük levő szálak nem lapulhatnak ki

•  Kiváló teljesítmény és gyorsabb száradás, ami akár 15,3%-
kal3 mérsékli a lapfelhasználást, rövidítve a száradási időt és 
csökkentve a hulladék mennyiségét.

1  Egy több helyszínen végzett piackutatás során különböző feladatoknál hasonlították 

össze a WYPALL* L törlőket (AIRFLEX* anyaggal) és a hagyományos egyrétegű törlőket. 

10 felhasználó közül 8 a WYPALL* L10 törlőket választotta a hagyományos egyrétegű törlők 

helyett.

2  Laborvizsgálatokban a WYPALL* L40 törlőket a főbb versenytársak háromrétegű törlőjével 

hasonlították össze. A WYPALL* L40 törlő 144%-kal több vizet és 37%-kal több olajat 

szívott fel. 

A keresztirányú szakítószilárdság nedves állapotban 121%-kal nagyobb volt. A vastagság 

19%-kal nagyobb volt.

3  Független piackutatási eredmények szerint a WYPALL* L10 esetén – az egyrétegű 

hagyományos törlőhöz képest – 15%-kal csökken a felhasznált törlők száma.

WYPALL* L törlők 
Egyszer használatos megbízhatóság 

Tudta?
WYPALL* L törlők kétszer olyan 
nedvszívók, mint a többi, enyhén 
száraz krepp törlő. Így ugyanahhoz 
a feladathoz 15%-kal kisebb 
mennyiség szükséges. 3

Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához?

NAGY NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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A következőkhöz ideális: 

Rutinjellegű ipari takarítás és 
általános karbantartás
Jelentős folyadék kiömlések és 
szivárgások feltakarítása

Hatékony feldolgozósori törlés
Az elcseppenő anyagok gyors 
felitatása a gyártási folyamat minimális 
megzavarásával

Betegekkel kapcsolatos törlési 
feladatok
A külső réteg elég puha a kéz és 
arc törléséhez, ami a csíraterjedés 
megakadályozását szolgáló egyszeri 
higiénikus használatra ösztönöz

Egyedi Double Re-Creped (DRC) alaplap technológiánknak és az 
AIRFLEX* anyagnak köszönhetően a WYPALL* L40 törlők jól 
használhatók a folyadékok, olaj, zsír és nagyobb kiömlések gyors 
felszívásához:

•  Kiváló nedvszívó egyszer használatos törlő 
  Az egyedi szivacsszerű belső réteg gyorsan beszívja a 

folyadékokat és nedves állapotban is erős marad

•  A legtöbb felülethez alkalmas, beleértve a kéz/arc tisztítását 

is

  Puha érintésű külső réteggel

•  Tekercses és hajtogatott adagolási formátum

  Az Ön igényei szerint

WYPALL* L40 törlők
Hatékony, általános célú, egyszer 
használatos törlő

Tudta?
Nagyméretű AIRFLEX* 
légbuborékaival egy WYPALL* L40 
törlő kétszer annyi vizet2 és akár 
37%-kal több olajat2 képes felszívni, 
mint a hagyományos törlők.

Többre is kíváncsi? Próba vagy további információ kéréséhez hívja a helyi üzletkötőt még ma

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

NAGY NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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A következőkhöz ideális:

Olajkiömlések
Az olajat és zsírt gyorsan felitatja

Gépek törlése
Gépalkatrészek könnyebb törléséhez

Nedves felületi törlés
A hálóstruktúra nedvesen is alaktartó

Nézze meg, hogy mennyit spórolhat a törlőkön. Próba vagy további információ kéréséhez hívja a helyi üzletkötőt még ma

WYPALL* L30 törlők

Ha Ön egy költséghatékony, erős és nedvszívó egyszer használatos 
törlőt keres, ajánljuk fi gyelmébe a WYPALL* L30 törlőket: 

•  Tapintható könnyű szövethatás

  Ezáltal személyes (arc/kéz) használathoz is elég puha

•  Megerősített belső háló 

  Egyedi DRC struktúra segíti a nedves felületek erőteljes és 
nedvszívó tisztítását

•  Megfi zethető ár

  Költséghatékony alternatívája az airlaid törlőknek

Kivételes teljesítmény, kiváló érték

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

NAGY NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG
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   RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK

A következőkhöz ideális:

Végső összeszerelések alatti törlés
Vízelfolyások, sprayzési és törlési 
munkák, kézszárítás és tisztítás

Enyhe szennyeződések eltávolítása, 
kenődésmentes sprayzés és törlés
Üvegpolírozás, sima felületek és tiszta 
szerszámok

Hasznos és sokcélú kényelem
Gyorsan használható vízelfolyások 
felitatásához, a kéz tisztításához és 
szárításához, valamint az ételkészítés 
körüli törlésekhez

A WYPALL* L20 és L10 törlők jobbak, mint valaha. Miért nem tesz velük egy próbát Ön is? 
Kattintson a www.kcprofessional.net/hu oldalra

WYPALL* L20/L10 törlők

Ha Ön napi törlési feladatokhoz keres értéket és sokoldalúságot 
képviselő megoldást, akkor a megbízható nedvszívású 
WYPALL* L20 és L10 törlőkkel csökkentheti a felhasznált törlők 
számát: 

•  Gyors nedvszívású texturált többrétegű törlő

  Kifejezetten a könnyű felületi szennyeződések és a kis 
elcseppenések eltávolításához tervezve 

•  Kímélő törlés

  Kényes polírozáshoz, valamint a por és piszok eltávolításához

•  Különböző nagy kapacitású formátumok

  Többféle formátum kapható – a Roll Control System 
gazdaságosabb és hatékonyabb törlést kínál, különösen a 
WYPALL* L20 / L10 törlők esetén

Könnyebb, precíz törlési feladatokhoz

NAGY NEDVSZÍVÓKÉPESSÉGŰ ANYAG



 

 

22 Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához?

Bizonyos ellenőrzött feladatokhoz specifi kus törlőtermékek és adagolórendszerek szükségesek. Szakértelmünk és törlési technológiáink 
segítségével ezt fi gyelembe véve egy olyan prémium minőségű, feladat-specifi kus termékcsaládot, amely segíthet a hatékonyság és 
termelékenység maximalizálásában, valamint a törlési és oldószer költségek csökkentésében. 

KIMTECH* felületi előkészítő törlők

Pontosság és megbízhatóság biztosítása ellenőrzött és kritikus 
fontosságú tisztítási feladatokhoz szállítási és ipari termelési 
környezetekben. 

KIMTECH* folyamati törlők

Erős, kis szálleadású felülettörlők vegyszerekkel és oldószerekkel 
való ismételt használatra szállítási és ipari termelési 
környezetekben.

KIMTECH* törlők WETTASK* 
rendszerekhez 

Utántölthető, teljesen zárt törlőrendszer, amivel Ön jobban 
ellenőrizheti az oldószerek / fertőtlenítők felhasználását és a törlés 
költségeit.

WYPALL* tisztítókendők

Hordozható és oldószermentes nedves törlők. Azonnal és bárhol 
használható. Ipari termelési és szállítási környezetekhez ideális.

WYPALL* mikroszálas törlők

Takarító szakembereknek készült, képes a felületi szennyeződések 
gyors megemelésére és befogására. Irodákban, egészségügyben, 
valamint a szálloda- és vendéglátóiparban ideális.

Speciális törlők
Megtervezett teljesítmény ellenőrzött 
környezetekhez

Tudta?
Az újrahasználható törlők és 
fertőtlenítők rendszeréhez 
képest a WETTASK* rendszer 
laponkénti adagolásával segíti a 
keresztszennyeződési kockázat 
mérséklését.
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Lehetőségek:

Tömítőanyag törlők
Nem szövött, nyitott szerkezetük miatt 
ideális használhatók a szerszámokon és 
ecseteken levő tömítőanyag letörlésére

Olajos rongyok
A homokfúvási por eltávolítása ipari és 
termelési környezetekben

Mikroszálas törlők
Ez az autómosó feladatokhoz ajánlott 
költséghatékony, mosható, kiváló 
minőségű poliészter/poliamid törlő nem 
rojtosodik ki

Folyamati törlők
Erős, kis szálleadású törlők 
vegyszerekkel és oldószerekkel való 
ismételt használatra

Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához? 

KIMTECH* felületi előkészítő törlők 

Ahol pontosságra és megbízhatóságra van szükség, ott segít 
a KIMTECH* márka. Kritikus fontosságú tisztítási feladatokhoz 
biztosít törlési megoldásokat szállítási, egészségügyi és termelési 
környezetekben. Ellenőrzött következetesség ott, ahol ez fontos. 

KIMTECH* folyamati törlők

Erős, kis szálleadású felületi törlők vegyszerekkel és oldószerekkel 
való ismételt használatra. Kiválóan töröl olajokat és zsírokat, és a 
következőkhöz ideális:

Nyomdaipari és gépjármű-fényezési alkalmazások
A törlő 100%-ban szilikonmentes 

KIMTECH* törlők
KIMTECH* törlő termékcsaládunk képes megfelelni az 

Ön konkrét igényeinek:

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK



24 Tudjon meg többet a WETTASK* rendszerekről a www.kcprofessional.net/hu oldalon

Ez egy új koncepció a törlőrendszerek terén. Létrehoztunk 
egy újratölthető, légmentesen záró törlőrendszert. Biztosítja a 
vegyületek jobb ellenőrzését és a konkrét tisztítási feladathoz 
előnedvesített törlőket. Ön csak beadagolja a kívánt oldatot: 

•  Magasabb higiéniás és biztonsági normák
  Az előnedvesített törlőkkel Ön jobban ellenőrizheti az oldószerek 

és fertőtlenítők költségeit

•  Teljesen zárt rendszer 
  Csökkenti a keresztszennyeződés, vegyületgőzök és 

felfröccsenések előfordulását, így fokozva a dolgozók 
biztonságát

WETTASK* DSX / DS törlők

Ezzel Ön jobban ellenőrizheti az oldószerek / fertőtlenítők felhasználását és a 
törlés költségeit

Az optimális fertőzésellenőrzést igénylő és a higiénia szempontjából 
kritikus egészségügyi környezetekben ideális:

•  Ellenállás a penészedésnek és a biológiai ágenseknek
  Kémiailag kezelt felülettörlők a sürgősségi és a felvételi részlegen 

levő betegek védelmére

•  Tovább tartó védelem
  A folyadék a letörölt felületen marad, így a fertőtlenítő továbbra is 

hatni fog

•  Spray termékek alternatívája
Csökkenti a hulladékot és jobban ellenőrizhetővé teszi a költségeket

Válassza ki az adott feladathoz legmegfelelőbb KIMTECH* törlőt, 
majd adagolja be a már ismert kémiai oldatot. Legfeljebb 2,5 liter, 
illetve annyi oldatot adagoljon be, hogy a törlő elég nedves legyen a 
használathoz.

WETTASK* újratölthető törlőrendszer
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A következőkhöz ideális:

Ipari felülettörlés
Az Ön által választott oldószerrel

Felületelőkészítő törlés
Oldószerekkel és erős vegyszerekkel 
való használatra

Egészségügyi felülettörlés
Az Ön által választott fertőtlenítővel / 
tisztítószerrel

WETTASK* SXX törlők

Cégünk kifejezetten oldószeres törlésre és felületelőkészítésre 
tervezett újratölthető és zárt törlőrendszerei azonnal növelik 
a biztonságot és csökkentik az oldószerek elcsepegésének 
valószínűségét. 
A következőkhöz ideális: Ipari termelés és szállítás.

Erős és nedvszívó, kis szálleadású alkalmazásokhoz.

Repülőipari megfelelés 

Szilikonmentes, stabil pH értékű, kis szálleadású törlő oldószerekkel 
és erős vegyszerekkel való használatra. A légi szállítás 
kiszolgálására tervezett összes WETTASK* SXX repülési törlőnk 
BMS 15-5F és AMS 3819B tanúsítású.

Tudta?
A hagyományos rongyokhoz és 
egyéb nyitott rendszerekhez képest 
cégünk WETTASK* rendszere 
legalább 20%-kal csökkenti az 
oldószerek felhasználását.

Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához?

BMS 15-5F / AMS 3819B

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK
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A következőkhöz ideális:

Asztal- és felülettisztítás
Megemeli és befogja a szennyeződést

Üvegek és tükrök tisztítása
Finom szerkezetű mikroszálas törlő a 
csíkmentes fényvisszaverő felületekhez 

A keresztszennyeződési kockázat 
csökkentése
Feladatonként egy színkódos törlő 
a magas szintű klinikai higiénia 
fenntartásához 

Tudjon meg többet a WYPALL* mikroszálas törlőkről a www.kcprofessional.net/hu oldalon

WYPALL* mikroszálas 
törlők

Ismételt felhasználás esetén a WYPALL* mikroszálas törlők a 
teljesítmény romlása nélkül akár 300 alkalommal is kimoshatók. 
Költséghatékony megoldás az elfoglalt takarítási szakembereknek: 

•  Nincs szükség tisztító vegyszerekre
  Ez segíti az éves tisztítási költségek csökkentését és a 

környezettudatos magatartás erősítését

•  Négy színváltozat a feladatok könnyű elkülönítéséhez
  Segít csökkenteni a keresztszennyeződést

•  Megemeli és befogja a felületi szennyeződést
  A gyorsabb és hatékonyabb tisztítás érdekében

Takarítási szakembereknek készült

Tudta?
A WYPALL* mikroszálas törlők saját 
tömegüknek akár nyolcszorosát is 
képesek felszívni folyadékból.

Jóval nagyobb tisztítóerő
Mikroszálas törlő

A felület tiszta, száraz és 
polírozott lesz

Megemeli 
és befogja a 
szennyező-
dést és a 
nedvességet

Csak tolja a 
szennyeződést 
és a 
nedvességet

A felület koszos és nedves 
marad

Pamuttörlő

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK
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Oldószermentes, hozzáadott 
hidratálókkal
A kéz védelme és a bőrszáradás 
mérséklése érdekében

Erős és tartós
A szerszámokon, gépeken és kézen 
megtapadt olaj, zsír és piszok 
eltávolításához

Ellenőrzött egylapos adagolás
Csökkenti a hulladékot, illetve 
higiénikusabb, mert csak egy felhasználó 
ér a törlőhöz

Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához?

WYPALL* tisztítókendők
Előnedvesített, hordozható, bárhol és 
bármikor azonnal használható

Gyártási folyamatokhoz, gépiparban, karbantartásnál, szállításhoz 
és a szolgáltatási szektorban ideális:

•  Egyetlen gyors lépésben eltávolítja a zsírt és a piszkot
Nincs szükség gélre, rongyra, vízre vagy szappanra

•  Hatékony nedvesítőrendszer
A természetes és esszenciális összetevők alkotta speciális 
formula segíti a bőrszáradás mérséklését 

•  Speciális kialakítású anyag 
Gyors,hatékony és gazdaságos tisztítás

1.  A texturált felület és a korszerű tisztítószer hatékony módon töri meg és oldja le 
a makacs szennyeződést és piszkot 

2.  A nedvszívó réteg felszívja és magában tartja a piszkot, ami így nem jut vissza 
a kézre

3.  A sima felület minden maradék piszkot letisztít, ugyanakkor pedig hidratálókkal 
vonja be a bőrt

RENDELHETŐ FORMÁTUMOK TECHNOLÓGIA / TANÚSÍTÁS SZÍNVÁLASZTÉK



28 Miért nem kér tanácsot értékesítési szakembereinktől az Önnek megfelelő törlő kiválasztásához?

  Centrefeed Roll / Roll Control rendszer
  Higiénikus egylapos adagolás, élelmiszerek körüli területekhez 

ideális
•  A szabadalmaztatott tekercses kialakításnak köszönhetően csökken 

a hulladék mennyisége, amivel Ön pénzt spórolhat meg
•  Könnyű és gyors elöltöltős kialakítás és HACCP konform, higiénikus 

tiszta felület
•  Még nagyobb biztonság a forgalmas ételkiszolgáló helyeknek

  Ágytakaró adagoló
  Higiénikus adagolást biztosít
•  A könnyebb adagolás céljából a kezelőágyak melletti falra 

szerelhető
•  Az ágytakarókat védi a portól

  Nagytekercs
  Nagy kapacitás nagy forgalmú helyekhez
•  A felhasználás ellenőrzését és a hulladékok csökkentését segíti 

a perforált nagytekercsekkel működő mobiladagoló
•  A mobiladagoló könnyen átvihető az adott felhasználási helyre 
•  A kényelmes hulladékelhelyezéshez kukával együtt is rendelhető

Adagolórendszereink

A nagykapacitású, a mobilrendszeres vagy a higiénikus egylapos adagolás lenne a legjobb az Ön környezetében? 
A cégünk által kifejlesztett praktikus és innovatív adagolórendszerek teljes skálájából minden munkakörnyezethez 
tudunk megoldást kínálni. 

A kialakítás során ügyelünk a majdani felhasználási, higiéniás, hulladékképződési, karbantartási és 
költséghatékonysági igényekre, valamint a termékkárosodási és szennyeződési szempontokra. Így segítünk Önnek 
egy megbízható adagolórendszer kiválasztásában.

Tudta?
Kialakításuknak köszönhetően 
adagolórendszereink mindig a 
megfelelő mennyiséget adják 
ki. Ez segíti a felhasználás 
ellenőrzését és a hulladékok 
csökkentését. 



29Érdeklődjön a helyi üzletkötőnél az Önnek leginkább megfelelő adagolási megoldásról

  Hajtogatott / négyrét hajtott adagolás
  Az azonnali hozzáférés legjobb módja bizonyos 

munkahelyeken
•  Két rendszer, ahol a törlők tárolása fröccsenés ellen védett, 

víztaszító műanyag zsákban történik
•  A törlők egészen a felhasználás pillanatáig védve vannak

  Pop Up Box
  Rugalmas rendszer a felhasználás ellenőrzéséhez
•  A menet közbeni tisztításhoz vagy törléshez ideális rendszer 

ellenőrzött felhasználást biztosít és védi a törlőt 
•  A BRAG* Boxhoz képest kevesebb törlő fér bele

  BRAG* Box
  Mobilrendszerek a felhasználás ellenőrzéséhez
•  Menet közbeni tisztításhoz vagy törléshez ideális
•  A rendszer ellenőrzött felhasználást és higiénikusan védett 

törlőket biztosít



30 Szeretné csökkenteni a hulladékelhelyezés költségeit? Még ma beszéljen a helyi üzletkötővel

A gyenge teljesítményű termékek és a megbízhatatlan adagolás növelhetik a felhasználást és a hulladék 
mennyiségét. 

Mivel a hulladékok elhelyezési költségét a súly vagy a térfogat határozza meg – függetlenül attól, hogy veszélyes 
hulladékról van-e szó – így a kiváló teljesítményű törlési megoldás és az ellenőrzött adagolás együttes alkalmazása 
nagyon fontos az elhelyezési költségek csökkentése és a vállalkozás nyereségessége szempontjából.

Törlő termékeink praktikus csomagolási megoldásokat alkalmaznak és úgy vannak kialakítva, hogy Ön 
csökkenthesse a hulladék mennyiségét. 

Hulladékok kérdése

Tudta?
Roll control adagolónk a 
WYPALL* L20 törlőkkel 
kombinálva akár 20%-os 
termékmegtakarítást is 
eredményezhetnek az egylapos 
adagolással, így csökkentve a 
hulladék mennyiségét. 
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További megoldások

A munkahelyi biztonság és higiénia fokozása 
érdekében a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* az 
alábbiakat kínálja még:

Biztonsági 
megoldások
A cégünk által kínált védőruhák, szűrőmaszkok 
és hallásvédők használatával Ön mindig a helyzet 
magaslatán állhat. Nagy teljesítményű egyéni 
védőfelszerelések a JACKSON SAFETY* és a 
KLEENGUARD* márka kínálatából.

Mosdóhelyiség 
alapfelszerelések
Cégünk piacvezető bőrápolási, kéztörlő és toalettpapír 
termékeivel jó higiéniás színvonal tartható fenn 
a mosdóhelyiségekben. Válasszon a megbízható 
KLEENEX® és SCOTT® márkájú, higiénikus formátumú, 
innovatív és nagy kapacitású adagolórendszereink közül.

A biztonsággal és mosdóhelyiségekkel kapcsolatos megoldásainkról további információk találhatók a 
www.kcprofessional.net/hu oldalon



Bármi is legyen a törlési feladat, a KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* 

képes olyan törlési és adagolási megoldást kínálni, amelynél az Ön 

hatékonysága a legfőbb szempont. 

A munkaadó kötelessége, hogy megállapítsa az elvégzendő feladatok veszélyeit és kiválassza az azoknak megfelelő törlőket. A Kimberly-Clark, mint gyártó, semmilyen felelősséget nem vállal a kiadványban 

bemutatott törlők helytelen kiválasztása vagy használata miatt. Minden megtettünk annak érdekében, hogy az itt közölt összes információ a kiadás időpontjában minél pontosabb legyen, de így is előfordulhatnak 

hibák, továbbá mivel a személyes védőfelszerelésekkel kapcsolatos törvények folyamatosan felülvizsgálat tárgyát képezik és ezért akár meg is változhatnak a kiadvány készítése alatt. Ezenkívül a termékek jellemzői is 

megváltozhatnak. Javasoljuk, hogy amennyiben kérdése van a bemutatott termékekkel vagy a termékek meghatározott feladatra való alkalmasságával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az INFOFAX szolgáltatással. 

A használt védőfelszereléseket mindig biztonságos módon, az európai, nemzeti és helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT Kérdéseit küldje az infofax@kcc.com címre. Egy munkanapon belül válaszolunk.

*
Reduce Today, Respect Tomorrow * (CSÖKKENTS MA, ÜGYELJ A HOLNAPRA) ez a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* válasza a 

fenntarthatóság kérdésére. 

 Minden annak megértésével kezdődik, hogy az erőforrások mai felhasználási módja alakítja majd a holnap világát. Mi a termék életciklusának 

minden szakaszában ügyelünk a felhasználás csökkentésére – a tervezéstől és gyártástól kezdve a forgalmazáson át egészen a hulladékba 

helyezésig.  A csökkentés jelenti a kulcsszót az általunk és az ügyfeleink által folytatott tevékenységek környezeti kihatásának mérsékléséhez.

További információk: www.kcpreducetoday.com


