
Szakértelemmel tervezett 
termékek minden környezethez 
és minden feladathoz
Törlési megoldások

További információkért, kérjük, keresse fel a www.kcprofessional.co.uk oldalt



Nagyobb érték 
létrehozása az Ön 
számára a következők 
révén: egészségesebb, 
biztonságosabb 
és termelékenyebb 
munkahelyek.



Hatékony megoldások 
biztosítása

Mi szól a mi törlési 
megoldásaink mellett? 
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

Tudjuk, hogy mi 
fontos Önnek 
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.

Az Ön hatékonysága 
mindenek előtt 
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*	anyag	és	
az AIRFLEX* szövet, amelyekkel 
jobban végezhetők a törlési 
feladatok és csökkenthetők az 
ártalmatlanítási költségek
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Fenntarthatósági tervünk –
EGY JOBB VILÁGOT LÉTREHOZNI ÖNNEK

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* cégnél azt tartjuk, hogy a fenntarthatóság minden vállalkozás esetében létfontosságú.  
Ezért dolgozunk a fenntarthatósági alapcélok megvalósításán.  

Ön biztos lehet abban, hogy termékeink megvásárlásakor Ön nem csupán dolgozói 
egészségét javítja, hanem egy fenntarthatóbb világot is támogat. 
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Biztosítja a 
betegségeket okozó 
csírák terjedését 
csökkentő eszközöket. 

Mivel az erőforrások 
végesek, folyamatosan 
azon dolgozunk, hogy 
egy-egy termék életcik-
lusának minden egyes 
szakaszában csökkent-
sük a környezet terhelé-
sét a tervezéstől a végső 
hulladékba helyezésig.

Célunk az, hogy ja-
vítsuk a termékeinket 
használók közérzetét, 
és csökkentsük az adott 
feladathoz szükséges 
termékek mennyiségét, 
így javítva az Ön vállal-
kozásának gazdasági 
mutatóit.

A fenntarthatósági erőfeszítéseinkre vonatkozó további információért látogasson el ide: www.kcpreducetoday.com/uk

WETTASK* rendszerünk 
csökkenti az oldószer-felhasználást

20%-kal,
akár 

és csökkenti a VOC 
kibocsátást

Strapabíró törlőkendőink

a hagyományos rongyoknál 
ötször könnyebb, így 

hulladékba helyezésekor 
(tömegre) 37%-kal 

kevesebb hulladékot képez.

Biztonságos 

és 
hatékony 
munkakörnyezet

Boldog 
alkalmazottak=

= nagyobb mértékű 

elköteleződés

=
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termelékenység

Strapabíró törlőkendőink

kétszer olyan nedvszívók, 
mint más könnyű száraz 
krepp törlőkendők, így 
kevesebb kell belőlük.

17%-kal

kEvESEBB

kEvESEBB

Törlőkezelő	Szolgálatunk	elviszi	és	újrahasznosítja	
cégünk eldobható törlőkendőit*. 
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baleset



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.

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

Cégünk gyártási tapasztalatai alapján 
pontosan tisztában vagyunk azzal, 
hogy mennyire fontos módot 
találni a költségek csökkentésére 
és az árrések javítására. Ennek 
megfelelően termékeink és 
rendszereink kialakításakor célunk:

 – a könnyű karbantartás

 – a könnyű utántöltés

 – a nagyobb hatékonyság

 – a papírhulladék csökkentése

 – a tárolóhely iránti 
igény csökkentése 

Ezzel időt takarítunk meg és segítünk 
Önnek csökkenteni a költségeket. 

Szívesen együttműködünk 
Önnel a hulladékok elleni 
harcban, valamint a folyamatok 
és hatékonyság javításában.

Segítünk Önnek a 
hulladékmennyiség 
csökkentésében és a 
termelékenység növelésében

az 
időveszteség 
csökkentése

a 
papírhulladék 
csökkentése

a tárolási 
veszteség 

csökkentése
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az Ön igényeinek 
megfelelő törlő kiválasztása
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 illő törlési megoldást.

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

01
Törlő teljesítmény
Az adott feladat elvégzéséhez 
milyen tulajdonságú törlőre van 
szüksége?

•	 	Kiváló	nedvszívó,	gyorsabb	és	
hatékonyabb?

•	 	Erős	és	szakadásálló?

•	 	Oldószer-álló?

•	 Szöszszegény?

•	 	Elkülönítést	segítő	színkódolású?

•	 	Eldobható	vagy	újrahasználható?

02
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?

03
A hulladékok 
elhelyezése
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?

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



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

Termékválasztási 
útmutató

*	1	=	Leggyengébb	–	10	=	Legerősebb

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk/wipers oldalt

NEDVSZÍVÓKÉPESSÉG ERŐ* DURVA 
FELÜLETEK 

OLAJ ÉS 
ZSÍR 

OLDÓSZEREK FOLYADÉK 
KIÖMLÉS 

POR ÉS 
PISZOK

KÉNYES 
FELÜLETEK

TERMÉKMEGOLDÁS OLDAL

ÚJRAHASZNÁLHATÓ

5 Finommechanikai 
törlőkendők

13. o.

7 Ipari törlőkendők 14. o.

5 WYPALL* X90 kendők 15. o.

6 WYPALL* X80 kendők 16. o.

5 WYPALL* X70 kendők 17. o.

4 WYPALL* X60 kendők 18. o.

3 WYPALL* X50 kendők 19. o.

KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

2 WYPALL* L40 törlők 21. o.

2 WYPALL* L30 törlők 22. o.

1 WYPALL* L20 törlők 23. o.

1 WYPALL* L10 törlők 23. o.

KÜLÖNLEGESSÉGEK

10 WYPALL* mikroszálas 
törlők

30. o.

2 WYPALL* 
tisztítókendők

31. o.

Feladatspecifikus törlési megoldások KIMTECH* törlők 25. o.

Iparág-specifikus felülettörlési megoldások WETTASK* rendszer 26. o.
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Fémgyártás
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:

Fémfeldolgozás
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*	tisztítókendők,	ipari	törlőkendő

Felület-előkészítés és 
fémmegmunkálás
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:

Ellenőrzött környezetek törlése, 
oldószerek törlése, felületek tisztítása 
és kényes felületek törlése

Termékjavaslatok: 

WYPALL*	X80	kendők,	WYPALL*	L30	
törlők,	KIMTECH*/	WETTASK*	SSX	
törlők,	KIMTECH*	felület-előkészítő	
mikroszálas törlők, ipari törlőkendő, 
finommechanikai törlőkendő

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 mikroszálas törlők, 
finommechanikai törlőkendő

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*	tisztítókendők,	 
ipari törlőkendő,  
finommechanikai törlőkendő

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	 www.kcprofessional.co.uk/industries/fabricated-metal-manufacturing oldalt



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. Kisebb a törlő- és oldószer 
felhasználás,	ezáltal	pedig	csökken	a	hulladékmennyiség.	Törlőtermékeink	
széles skálájával tudjuk támogatni az adott szállítási és gyártási feladatokat:

Szállítás

Felület-előkészítés 
és fémmegmunkálás
Amikor elkészül egy alkatrész vagy 
komponens és el kell végezni a 
felület tisztítását, előkészítését 
vagy megmunkálását, például 
a panelgyártás és festés során a 
gépjármű-ipari alkalmazásoknál. 

Elvégzendő feladatok: 

Ellenőrzött és kritikus fontosságú 
törlés pl. festés előtti alkalmazások 
a gépjárműiparban és végső 
festés a repülőiparban

Termékjavaslatok: 

KIMTECH*/	WETTASK*	SSX	törlők,	
WYPALL*	L40	törlők,	WYPALL*	X80	
kendők,	KIMTECH*	törlők,	ipari	
törlőkendő, finommechanikai törlőkendő

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*	tisztítókendők,	ipari	
törlőkendő, finommechanikai törlőkendő

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: 

KIMTECH*/	WETTASK*	SSX	törlők,	
KIMTECH*	tömítő	törlőkendők,	
WYPALL*	tisztítókendők,	WYPALL*	
X80	kendők,	ipari	törlőkendő

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

Elvégzendő feladatok: 

Finom áttörlés, polírozás, 
csiszolás és általános tisztítás

Termékjavaslatok: 

KIMTECH*	mikroszálas	törlők,	
WYPALL*	törlőkendők

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. 9



Élelmiszer-feldolgozás
A jobb költséggazdálkodás nem jelenti azt, hogy engedni kellene 
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 figyelembe vettünk:

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*	
tisztítókendők, ipari törlőkendő, 
finommechanikai törlőkendő

Termékváltások közötti takarítás
Amikor egy gyártósoron különböző termékek vagy 
ugyanazon termékek különböző ízváltozatai készülnek, 
termékváltási leállásokra van szükség az előző termékek 
nyomainak eltávolítását célzó takarítás érdekében. 

Elvégzendő feladatok: 

Gépi berendezések tisztítása és szárítása

Termékjavaslatok: 

WYPALL*	X50	tisztítókendők,	WYPALL*	X80	
tisztítókendők,	WYPALL*	L40	törlők,	ipari	törlőkendő

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,	ipari	törlőkendő

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

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk/industries/food-processing oldalt



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. 

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

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*	
L30	törlők,	WYPALL*	tisztítókendők,	
KIMTECH*/	WETTASK*	DSX	törlők,	
WYPALL*	X50/X80	tisztítókendők

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

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*	L20	törlők	-	kis	tekercs,	WYPALL*	L40	
törlők	–	négyrét	hajtott,	KIMTECH*	nedvszívó	
törülközők,	KIMTECH*	egészségügyi	törlők
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Fast-absorbing material

Újrahasználható és 
erős törlőkendők

Átlagos rongy WYPALL* X80

a WYPaLL * X80 törlők súlya ötöde egy 
átlagos rongy súlyának. Ha kevesebbet dob 
el, kevesebbet fog fizetni.

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

Jobb nedvszívás
A	WYPALL*	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.

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Szúrásálló, rendkívül rugalmas 
kendők szűk terek tisztításához
•	 	Szakadásálló HYDROKNIT* anyag 

Ezek a lyukasztásálló vékony kendők maximális 
rugalmasságuknak köszönhetően a legszűkebb helyeket 
is elérik

•	 Szüöszszegény kendők 
A különleges rost technológia a legtöbb más nem szőtt 
termékhez képest csökkenti a szálleadást

•	 	Feladathoz illő méret 
A hulladékmennyiség csökkentése érdekében kényelmes 
kis formátumokban kapható: Négyrét hajtott vagy 
kényelmes egyedi pop up box

Finommechanikai 
törlőkendő

A következőkhöz ideális:
•	 	Nehezen elérhető helyek törlése 

A hajlékony ruhaszerű anyag maximális 
rugalmasságot biztosít a nehezen elérhető alkatrészek 
vagy elemek törléséhez

•	 	Törlés a fémgyártásban 
Kopás- és szúrásálló termékek kemény feladatokhoz

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Legerősebb kendőink, amelyek 
a nagy igénybevétel miatt 
testesek, de mégis rugalmasak, 
tökéletesen pótolják a 
törlőrongyokat
•	 	Szakadásálló, gyors nedvszívóképességű 

HYDROKNIT* anyag Kopásálló kendők kemény 
feladatokhoz

•	 	Hajlékony,	ruhaszerű	tapintású	anyag	a	hatékony	és	
kényelmes tisztításhoz

•	 	Két	formátum	a	különböző	igényekhez:	nagytekercs	és	
négyrét hajtott

Ipari 
törlőkendő

A következőkhöz ideális:
•	 	Nehéz karbantartási feladatok 

Kiváló nedvszívás zsírhoz és olajhoz

•	 	Törlés a fémgyártásban 
Durva	felületek	tisztítása	szétesés	nélkül

•	 	Felületek előkészítése 
Öblíthető törlőkendők, olajjal, zsírral, kenőanyagokkal 
és tisztítószerekkel való ismételt használatra

Power Pocket technológiánk 
fokozza a törlés hatékonyságát 
és a kellemes tapintást

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPaLL* 
X90 kendők
A kétrétegű anyag jobb 
nedvszívást nyújt 
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

Hihetetlen, de 5 nagy 
tekercs WYPaLL* X90 
kendő 200 liter olajat 
képes felszívni!

A következőkhöz ideális:
•  Kiváló nedvszívás 

Olaj- vagy vízcseppek feltörléséhez

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

•	 	Szövethatású 
Elég puha a kéz tisztításához

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Erős, testes kendők 
nehéz karbantartási és 
törlési feladatokhoz
Gyors és kiváló nedvszívás nagy szakítószilárdsággal 
ötvözve.	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

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 

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

a WYPaLL* X80 kendő 
egyetlen lapjával 60 kg súly 
emelhető meg.

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt

Technológia / tanúsítás:



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPaLL* 
X70 kendők
Gyors nedvszívás, közepesen 
nehéz feladatokhoz 
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

A következőkhöz ideális:
•  Nehéz karbantartási feladatok 

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:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

A precíz törlés érdekében  
sokoldalú és tartós
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

WYPaLL* 
X60/50 kendők

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:

Színválaszték:

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt

Technológia / tanúsítás:



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Csúcsteljesítmény elkülönített 
tisztítási feladatokhoz 
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)	

WYPaLL*  
X80/X50 tisztítókendők

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:

Színválaszték:

Cégünk WYPaLL* X50/80 
tisztítókendői rostokat 
tartalmaznak.

Technológia / tanúsítás:
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HigHlY absorbent Fabric

Egyszer 
használatos törlők
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 kétszer olyan 
nedvszívók, mint a többi, enyhén 
száraz krepp törlő. Így ugyanahhoz a 
feladathoz 15%-kal kisebb mennyiség 
szükséges.3

15%-kal 
kisebb felhasználás

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Hatékony, általános célú,  
egyszer használatos törlő
Egyedi	Double	Re-Creped	(DRC)	alaplap	technológiánknak	
köszönhetően	a	WYPALL*	L40	törlőruhák	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

A következőkhöz ideális:
•	 	Rutinjellegű ipari takarítás és általános 

karbantartás 
Jelentős folyadékkiömlések 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

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

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Kivételes teljesítmény, kiváló 
érték
Ha	Ön	egy	költséghatékony,	erős	és	nedvszívó	
egyszer használatos törlőt keres, ajánljuk 
figyelmébe	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

•	 	Megfizethető	ár 
Költséghatékony alternatívája az airlaid törlőknek

WYPaLL* 
L30 törlők

A következőkhöz ideális:
•	 	Olajkiömlések 

Az olajat és zsírt gyorsan felitatja

•	 	Gépek	törlése 
Gépalkatrészek könnyebb törléséhez

•	 	Nedves felülettörlés 
A hálóstruktúra nedvesen is alaktartó

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt

Technológia / tanúsítás:



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Könnyebb, precíz törlési 
feladatokhoz
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 
Az Ön igényei szerint

WYPaLL* 
L20/10 törlők

A következőkhöz ideális:
•	 	Végső	összeszerelések	alatti	törlés 

Vízelfolyások, permetszórási és törlési munkák, 
kézszárítás és tisztítás

•	 	Enyhe	szennyeződések	eltávolítása,	
kenődésmentes permetszórás 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

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:
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Speciális törlők

Megtervezett teljesítmény ellenőrzött 
környezetekhez
Bizonyos ellenőrzött feladatokhoz specifikus törlőtermékek 
és adagolórendszerek szükségesek. Szakértelmünk 
és törlési technológiáink segítségével ezt figyelembe 
véve egy olyan prémium minőségű, feladat-specifikus 
termékcsaládot hoztunk létre, 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, szöszszegény 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.

KIMTECH* Aerospace törlők
Szakértő megoldások biztosítása, kifejezetten a repülési 
feladatok precíziós követelményeihez alakítva. 

az újrahasználható törlők és fertőtlenítők 
rendszeréhez képest a WETTaSk* 
rendszer laponkénti adagolásával 
segíti a keresztszennyeződési kockázat 
mérséklését.

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



KIMTECH* törlő termékcsaládunk 
képes megfelelni az Ön konkrét 
igényeinek:

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, szöszszegény 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

Lehetőségek:
•  Olajos rongyok 

A homokfúvási por eltávolítása ipari és termelési 
környezetekben

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

•	 	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

Rendelhető formátumok:

Technológia / tanúsítás:

Színválaszték:
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WETTaSk*  
Újratölthető törlőrendszerek 
ipari alkalmazásokhoz
Termelékenység
•	 	Az	azonnal	használható	rendszer	időt	és	energiát	takarít	

meg a dolgozónak

•	 	Rugalmassága	miatt	bármilyen	oldószer	/	vegyszer	
használható vele

Nyereségesség
•	 	Legalább	20%-kal	kisebb	oldószer-felhasználás

•	 	Kisebb	hulladékelhelyezési	költség

Egészség és biztonság
•	 	Kevesebb	VOC-vel	csökkentse	az	ökológiai	lábnyomát

•	 	Mérsékli	az	oldószereknek	való	kitettséget

•	 	Növeli	dolgozói	biztonságot

A KIMTECH* SSX törlőkendők megfelelnek  
az ipari standard oldószereknek, amelyek  
alapja:

KIMTECH* SSX törlőkendők  
ipari gyártáshoz
•	 	Texturált	anyag	a	piszok	felszedéséhez

•	 	Számos	oldószerrel	kompatibilis

Cégünk kifejezetten oldószeres törlésre és felület-előkészítésre 
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,	szöszszegény	törlő	
oldószerekkel és erős vegyszerekkel való használatra. A légi 
szállítás	kiszolgálására	tervezett	összes	WETTASK*	SSX	repülési	
törlőnk	BMS	15-5F	és	AMS	3819B	tanúsítású.

WETTaSk* 
SSX törlők

A következőkhöz ideális:
•	 	Ipari	felülettörlés 

Az Ön által választott oldószerrel

•	 	Felület-előkészítő	törlés 
Oldószerekkel és erős vegyszerekkel való használatra

•	 	Egészségügyi	felülettörlés 
Az	Ön	által	választott	fertőtlenítővel	/	tisztítószerrel

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt

•	 	MEK

•	 	Izopropanol	Aceton

•	 	n-heptán

•	 	Etanol

•	 	Etilacetát

•	 	Xilol

•	 	Ciklohexán

•	 	Triklórmetán

Technológia / tanúsítás: BMS 15-5F / AMS 3819B



 

Felületfertőtlenítés  
az egészségügyben
WETTASK* DSX/DS törlők

Velünk együttműködve egészségesebbek lesznek az 
egészségügyi munkahelyek.
A felület tisztasága szintén nagyon fontos tényező a keresztfertőzések kockázatának 
elkerülésére. A potenciálisan veszélyes baktériumok órákig is képesek megmaradni a 
szennyes felületeken. Ezért a fertőzések hatékony visszaszorítását célzó programok 
a felületek rendszeres tisztításán alapulnak.

Cégünk	KIMTECH*	törlőkendői	a	WETTASK*	újratölthető	törlőrendszerhez	
pontosan ehhez az igényhez készültek. Cégünk újratölthető, kompakt és önálló 
nedves törlőrendszere egészségügyi helyszíneken biztosítja a kritikus területek 
nagy hatékonyságú és költségkímélő törlését a keresztfertőzési kockázat 
csökkentése érdekében.

Számos olyan általános tisztítási és fertőtlenítési megoldással kompatibilis, amelyek 
alapja:

•	 	Glukoprotamin	(Alkohol)

•	 	Benzalkónium-klorid	(BKC)	és	N-(3-aminopropil)-N- 
dodecilpropán-1,3-diamin

•	 	Benzalkónium-klorid	(BKC)	-	Glutáraldehid

KIMTECH* törlők WETTASK* újratölthető 
törlőrendszerhez 
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* cégnél régóta segítjük az egészségügyi 
dolgozókat abban, hogy napi munkájukat a legmagasabb szinten végezhessék. 
Az ezen a téren szerzett tapasztalatunk azt jelenti, hogy kemény munkánknak 
köszönhetően ismerjük az igényeket, amelyek kielégítésére fejlesztői csapataink 
újszerű megoldásokat kínálnak.

Költséghatékony
•	 	Egyetlen	vödörnyi	törlőkendő	akár	250	m²	fertőtlenítésére	is	elég

•	 	Önzáródó	fedele	megakadályozza	a	tisztítóoldat	elpárolgását	két	használat	
között

•	 	Az	egylapos	adagolás	nagyobb	ellenőrzést	tesz	lehetővé

•	 	Egyedi	kialakítású	törlőkkel	lehet	optimalizálni	a	tisztítófolyadék	
felhasználását

Biztonságos és megbízható
•	 	A	kutatási	eredmények	szerint	a	KIMTECH*	törlőkendők	legalább	28	napon	

át megőrzik a fertőtlenítő hatékonyságot

•	 	Az	integrált	önzáródó	fedél	nedvesen	és	mindig	használatra	kész	állapotban	
tartja a törlőkendőket

•	 	A	teljesen	zárt	adagoló	rendszer	nagyobb	biztonságot	jelent	a	
felfröccsenések és kiömlések ellen – csak oda kerül a tisztító folyadék, ahol 
szükség van rá

Sokoldalú és hordozható
•	 	Kedvenc	tisztító	oldatát	hozzáadva	a	rendszerhez	készítse	el	igényei	szerint	

a saját előre benedvesített törlőkendőit

•	 	Hordozhatósága	miatt	a	rendszer	az	egészségügyi	létesítmény	egész	
területén használható

Válassza a megfelelőt
A törlő anyag választás nagyban befolyásolja 
a	fertőtlenítőszer	erejét.	Ha	a	saját	
fertőtlenítőjének	1,75	literéhez	a	mi	Wet	
Task	DS/DSX	termékünket	használja,	akkor	
legalább	250	m²	nagyságú	területet	tud	
fertőtleníteni. 

Egy	4	hetes	időszakon	át	végzett	tesztelés	
mind	a	KIMTECH*	/	WETTASK*	DS,	mind	a	
DSX	törlőkendőknél	kiemelkedő	teljesítményt	
mutatott.

0

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

100 000 000

A B C A B C A B C

0

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

100 000 000

A B C A B C A B C

B
ac

ill
u

sc
sö

kk
en

té
si

 té
n

ye
ző

1-3 nap 13-14 nap

7767 + A, B és C fertőtlenítő

28 nap

B
ac

ill
u

sc
sö

kk
en

té
si

 té
n

ye
ző

1-3 nap 13-14 nap

7762 + A, B és C fertőtlenítő

28 nap

			A	4	hét	során	végig	kiemelkedő	
teljesítmény

   Minimum csökkenési tényező a teszt 
teljesítéséhez

  A. fertőtlenítőszer összetevői  
(benzalkónium-klorid	+	glukoprotamin2) 

  B. fertőtlenítőszer összetevői  
(glutáral	+	benzil-C12-18-alkil-dimetil-
ammónium-klorid + didecil-dimetil-
ammónium-klorid) 

  C. fertőtlenítőszer összetevői  
(benzil-C12-18	alkil-dimetil-ammónium-
klorid + N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropén 
-1,3-diamin)
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A következőkhöz ideális:
Optimális fertőzésellenőrzést igénylő és a higiénia 
szempontjából kritikus egészségügyi környezetek:

•	 	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

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

a hagyományos rongyokhoz és egyéb 
nyitott rendszerekhez képest cégünk 
WETTaSk* rendszere legalább 20%-kal 
csökkenti az oldószerek felhasználását.
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.

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



Bár a felületek előkészítése és 
tisztítása csupán egy nagyon kis 
részt képvisel a repülőgépek és 
berendezések gyártási, javítási és 
karbantartási folyamatán belül, mégis 
nagyon fontos, és precízen kialakított 
termékek szükségesek hozzá.

kIMTECH*  
aerospace törlőkendők

Általános célú és vegyipari 
alkalmazású kendők
•	 	Egy	könnyen	megvalósítható	

tisztítási megoldás, amivel 
csökkenthető a hulladék 
mennyisége és javítható a 
termelékenység az általános törlési 
szükségletek kapcsán. 

•	 	Az	oldószer	jobban	ellenőrzött 
adagolásával és alkalmazásával 
csökkenthető a hulladék 
mennyisége és jobb teljesítmény 
érhető	el	a	hagyományos	vödrös/
üveges rendszerekhez és az 
előtelített egyszer használatos 
opciókhoz képest.

Strapabíró, szöszszegény 
kendők
•	 	Korszerű	anyag a szálleadás és 

az oldószerrel kivonható tartalom 
optimális ellenőrzéséhez.

Aerospace kendők koptató 
felületekhez
•	 	Rendkívül	tartós aerospace kendők 

kifejezetten koptató felületekhez.
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

WYPaLL* 
mikroszálas törlők

a WYPaLL* mikroszálas 
törlők saját tömegüknek akár 
nyolcszorosát is képesek 
felszívni folyadékból.

Takarítási szakembereknek 
készült
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

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

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt

Jóval nagyobb tisztítóerő
Mikroszálas törlő Pamuttörlő

A felület tiszta, száraz és 
polírozott lesz

Megemeli 
és befogja a 
szennyeződést 
és a 
nedvességet

Csak tolja a 
szennyeződést 
és a 
nedvességet

A felület koszos és nedves 
marad

Technológia / tanúsítás:



3

1

2

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

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

WYPaLL* 
tisztítókendők

A következőkhöz ideális:
•	 	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

Rendelhető formátumok:

Színválaszték:

Technológia / tanúsítás:
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adagolórendszerek

Hordozható adagolórendszerek minden 
környezethez
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.

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt



Nagytekercs
Nagy kapacitás nagy forgalmú 
helyekhez, és könnyen átvihető az 
adott felhasználási helyre. Lábpedálos 
változata egykezes adagolást tesz 
lehetővé.

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

BRAG* doboz
Mobilrendszerek, 
amelyek ellenőrzik 
a menet közbeni 
tisztításhoz vagy 
törléshez való 
felhasználást.

Pop	Up	Box
Rugalmas rendszer a felhasználás 
ellenőrzéséhez, amely a menet 
közbeni tisztításhoz vagy törléshez 
ideális, a rendszer ellenőrzött 
felhasználást biztosít, és védi a 
törlőt.

 Hajtogatott / négyrét hajtott 
adagolás
 A közvetlen hozzáféréshez 
a legjobb választás egyes 
munkaterületeken, ahol két 
rendszer biztosítja az egyes 
törlőket fröccsenésbiztos, víztaszító 
műanyag csomagolásban.

Ágytakaró adagoló
A higiénikus adagolást 
biztosító ágytakaró adagoló a 
könnyű adagolás érdekében 
a kezelőágy melletti falra 
rögzíthető.

Belső adagolású tekercs
	Higiénikus	egylapos	
adagolás, élelmiszerek körüli 
területekhez ideális. Könnyű 
és gyors elöltöltős kialakítás és 
HACCP	konform,	higiénikus	
tiszta felület jellemzi.

Right	Rag	Box	és	Multi-Box
Azonnali törlőhasználathoz a 
váratlan kiömlések esetén azonnali 
törlőhozzáférést biztosít.
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Kivételes munkahelyek* 
létrehozása  
együtt

A KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* nem csupán 
nagyszerű termékeket forgalmaz – betekintést, 
támogatást és friss nézőpontot is kínálunk az olyan 
teljes körű megoldások mellett, amelyek segítenek 
megváltoztatni az Ön munkahelyének arculatát.

Hogyan	tesszük	mindezt?	A	fogalmak	módosításával	
kezdjük, és újra meghatározzuk azt, hogy miről szólhat 
és szóljon egy munkahely. Ne csupán egy olyan 
hely legyen, ahova az emberek bemennek dolgozni, 
hanem egy olyan különlegesen biztonságos és 
egészséges hely, ahol az emberek a lehető legnagyobb 
termelékenységre érzik magukat ösztönözve.

Teljes	körű	megoldásainkon	keresztül	sokkal	értékesebbet	
kínálunk, mint csupán termékeket: egészségesebb, 
biztonságosabb és termelékenyebb munkahelyeket. 

Ezek a különleges munkahelyek*

Egészségesebb Biztonságosabb Termelékenyebb

Egészségesebb munkahelyek
Manapság a vállalatok egyre inkább áramvonalasítják 
dolgozói állományukat, így nagyon oda kell figyelni 
a munkavállalók egészségére és közérzetére, amihez 
higiénikusabb munkatereket kell biztosítaniuk. Az 
általunk adott eszközökkel Önnél megvalósítható lesz:

 –  a dolgozók fokozottabb bevonása

 – a hiányzások csökkentése

 – a termelékenység növelése

Nagyobb termelékenység
Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos 
módot találni a költségek csökkentésére és az árrések 
javítására.  
Ennek megfelelően termékeink kialakításakor célunk:

 – a nagyobb hatékonyság

 – a papírhulladék csökkentése

 – a tárolóhely iránti igény csökkentése

Ezzel időt takarítunk meg és segítünk 
Önnek csökkenteni a költségeket. 

További	információkért,	kérjük,	keresse	fel	a	www.kcprofessional.co.uk oldalt

A dolgozók fokozottabb 
bevonása

Kevesebb hiányzás

Nagyobb 
termelékenység



Tudjuk, hogy fontos Önnek a hatékonyság javítása. 
Mindig	ez	volt	és	ez	is	marad	figyelmünk	középpontjában.	

Ha együtt dolgozunk, akkor a mi törlési megoldásaink 
hatékonyabban oldhatják meg az Önök munkahelyi 
kihívásait.

Együtt hatékonyabb 
munkahelyeket 
építünk

Biztonsági megoldások
Az aktuális biztonsági információk nagyszerű forrásai 
vagyunk, és segítségünkkel Ön naprakész ismereteket 
szerezhet napjaink fontos biztonsági kérdéseiről – 
hogy fenntartsa az üzleti folytonosságot, minimálisra 
csökkentse a kieső munkaidőt, és felkészüljön a 
munkaerő biztonságát veszélyeztető helyzetekre.

Illemhelyi megoldások
A mosdóhelyiség környezetének esetében mi alakítjuk a 
normákat. Fontos számunkra a kiváló higiénia és a kiváló 
imázs biztosítása, aminek ötvözéséből lenyűgöző és 
innovatív termékskála születik.



Az embereket érintő üzlet részesei vagyunk.  
Mivel az ember a legfontosabb erőforrás.

Tőlük	működnek	a	munkahelyeink.	 
Mi pedig rendkívülivé tesszük a munkahelyeiket.

Kivételes munkahelyek* 
Egészségesebb, biztonságosabb, termelékenyebb.

amit ígérünk

www
Már ma adja le rendelését a helyi forgalmazónál
keresse meg helyi forgalmazóját itt: www.kcprofessional.co.uk

a kivételes munkahelyekre* vonatkozó további információért 
látogasson el ide: www.kcprofessional.co.uk
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