
A TÖKÉLETES ESZKÖZ 
MINDEN FELADATHOZ



A világ legnagyobb gyártó cégei mind bíznak a WypAll® márkában.

Mégpedig azért, mert a WypAll® termékskála összes termékét, beleértve a professzionális papírtörlőt, a Wypall® ipari 
törlőkendőket és a Kimtech® Critical tisztító törlőkendőket is, gondosan úgy tervezték, hogy az adott feladat számára 
megfelelőek legyenek.

A kiömlött víztől kezdve az ipari folyadékok felszívásáig, a kórházi osztályoktól a legszélsőségesebb gyártókörnyezetig, 
a WypAll® termékek kiváló teljesítményt és állandó minőséget biztosítanak. Minden törlési feladatnak megvan a maga 
követelményrendszere. A WypAll® segítségével a felhasználók sikeresen teljesíthetik ezeket.

A TÖKÉLETES ESZKÖZ MINDEN FELADATHOZ 
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TISZTÍTÁSI 
ÉS HIGIÉNIAI 
TERMÉKKÍNÁLAT
A WypAll® segít a felhasználóknak olyan 
környezetekben, mint az élelmiszergyártás 
és felszolgálás, valamint a vendéglátás és az 
egészségügy, hogy fenntartsák és teljesítsék a 
vonatkozó tisztítási és higiéniai előírásokat. 

A hordozható, könnyen kezelhető termékek ezen 
választékát az olyan könnyű, higiéniai célú törlési 
feladatokhoz tervezték, mint az élelmiszer-
előkészítő felületek tisztítása, az elkülönített 
tisztítás, vagy az általános célú, szerződéses 
tisztítási és épületkarbantartási feladatok.



TISZTÍTÁSI ÉS HIGIÉNIAI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Rétegek Technológia Előnyök Adagoló

Élelmiszer- és higiéniai tisztítás L10

7236

7225

Élelmiszer- és higiéniai 
tisztításra kifejlesztett kompakt 
tekercsek L10

46 cm x 
24 cm

24 tekercs x 76 m = 1824 m 
= 3960 lap 1 LDC

Kis méretű, 
hordozható és 
egyszerűen kezelhető 
tekercsek a könnyű 
igénybevételű, 
higiéniai törléshez.

7041

7256

7255
Élelmiszer- és higiéniai törlőkendő, 
belső letekercselésű L10

38 cm x 
19,5 cm

6 tekercs x 304 m = 1824 m 
= 4800 lap 1 LDC

Közepes méretű, 
hordozható, 
nagy kapacitású 
tekercsek a könnyű 
igénybevételű, 
higiéniai törléshez.

7017

6222

6223

Élelmiszer- és higiéniai törlőkendő, 
belső letekercselésű – a Reach™ 
adagolóhoz L10

38 cm x 
18,3 cm

6 tekercs x 164 m = 984 m 
= 2580 lap 1 LDC

Kis méretű tekercsek 
a könnyű higiéniai 
törléshez a 
hordozható, egylapos 
Reach™ adagolóval. 

6221

7490

7494

Élelmiszer- és higiéniai törlőkendő, 
belső letekercselésű – a Roll Control™ 
adagolóhoz L10

38 cm x 
18,5 cm

6 tekercs x 239 m = 1434 m 
= 3780 lap 1 Airflex™

Közepes méretű, 
nagy kapacitású 
tekercsek könnyű 
higiéniai törléshez, 
az egylapos Roll 
Control™ adagoló 
használatával 

7018
7181

WypAll® 
Kompakt tekercses adagoló

7041

Aquarius™
Belső letekercselésű adagoló

7017

WypAll® Reach™ 
Adagoló

6221

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK
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TISZTÍTÁSI ÉS HIGIÉNIAI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Rétegek Technológia Előnyök Adagoló

Vendéglátóipari és élelmiszeripari tisztítás L10

6220
Vendéglátóipari és élelmiszeripari 
törlőkendő, belső letekercselésű – 
a Reach™ adagolóhoz L10

38 cm x 
18,3 cm

6 tekercs x 106 m = 636 m  
= 1680 lap 1 Airflex™

Kis méretű, nagyobb 
teljesítményű 
tekercsek, a 
hordozható, egylapos 
Reach™ adagolóval 
való használatra

6221

7491

7492

Vendéglátóipari és élelmiszeripari 
törlőkendő, belső letekercselésű – 
a Roll Control™ adagolóhoz L10

38 cm x 
18,5 cm

6 tekercs x 152 m = 912 m  
= 2400 lap 1 Airflex™

Közepes méretű, 
nagyobb 
teljesítményű 
tekercsek az 
egylapos Roll 
Control™ adagolóval 
való használatra, 
élelmiszeripari és 
vendéglátóipari 
környezetekben 

7018
7181

Tisztító és karbantartó törlés L20

7278

7277

Tisztító és karbantartási 
törlőkendő, belső letekercselésű 
L20

38 cm x 
19,5 cm

6 tekercs x 152 m = 912 m 
= 2400 lap 2 LDC

Közepes méretű, 
hordozható, tartós 
tekercsek a nagyobb 
igénybevételű 
tisztítási és 
karbantartási 
feladatokhoz.

7017

Ipari tisztítás L20

7303

7302
Ipari törlőkendő, belső 
letekercselésű L20

38 cm x 
18,5 cm

6 tekercs x 128 m = 768 m 
= 2016 lap 2 Airflex™

Közepes méretű, 
hordozható, extra 
tartós tekercsek a 
nagy igénybevételű 
törlési feladatokhoz.

7017

Finom feladatokra alkalmas törlő L40

7471 Négyrét hajtott, finom feladatokra 
alkalmas törlő L40

31,7 cm x 
30,4 cm

18 csomag x 56 lap = 
1008 lap 1 Kétszer kreppelt

Négyrét hajtott 
törlőkendők 
kivételes puhasággal 
és nedvfelszívó 
képességgel finom 
törlési feladatokra.

7969

Aquarius™  
Roll Control™ adagoló

7018

Aquarius™  
Roll Control™ adagoló

7181

Kimberly-Clark Professional™
Négyrét hajtott törlőkendő-adagoló  

7969

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

WYPALL® PROFESSZIONÁLIS PAPÍRTÖRLŐ



TISZTÍTÁSI ÉS HIGIÉNIAI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret (H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Könnyen eltávolítható ételmaradványok letisztítása X50

7441

7444

7442

7443

WypAll® X50 színkódolt törlőkendő lapok 41,8 x 24,7 cm 6 csomag x 50 lap  
= 300 lap Hydroknit™

Törlőkendő lapok színkódolt, 
higiéniai célú tisztításához 
az élelmiszergyártás- és 
előkészítés, valamint a 
felszolgáltatás területén

6954

Makacs ételmaradványok letisztítása X80 Plus

19139

19127

19154

19164

WypAll® X80 Plus négyrét hajtott 
törlőkendők

35,5 x 33,5 cm 8 csomag x 30 lap  
= 240 lap Hydroknit™

Különálló, négyrét 
hajtott törlőkendők nagy 
igénybevételű színkódolt, 
higiéniai célú tisztításhoz 
az élelmiszergyártás- és 
előkészítés területén

7969

Portörlés, törlés és polírozás Mikroszálas

8395

8397

8396

8394

WypAll® mikroszálas törlőkendők 40 x 40 cm 4 csomag x 6 lap  
= 24 lap Mikroszálas

Sokoldalú és mosható 
mikroszálas törlőkendők 
színkódolt, általános célú 
tisztítási feladatokhoz

–

Termék Szín/kód Név Lapméret (H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Fertőtlenítőszer alkalmazás Wettask™ DS/DSX

7767 KIMTECH® Wettask™ DS belső 
letekercselésű 31,8 cm x 30,5 cm 6 utántöltő x 90 lap  

= 540 lap 
Sodorva-
hurkolt

Higiéniai törlőkendők, 
melyek a Wettask™ rendszer 
segítségével átitathatók 
egy Ön által választott 
fertőtlenítőszerrel

7919*

7762 KIMTECH® Wettask™ DSX belső 
letekercselésű 31,8 cm x 30,5 cm 6 utántöltő x 90 lap  

= 540 lap 
Sodorva-
hurkolt

Erőteljes higiéniai törlőkendők 
kiemelkedő maradvány-
eltávolító tulajdonsággal, 
melyek a Wettask™ rendszer 
segítségével átitathatók 
egy Ön által választott 
fertőtlenítőszerrel

7919

Kimberly-Clark Professional™
Négyrét hajtott törlőkendő-adagoló  

7969

Wettask™ 
Törlőkendő tekercs adagoló - Vödrös 

7919

Aquarius™
Hajtogatott törlő adagoló 

6954

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

KIMTECH® CRITICAL TISZTÍTÓ- ÉS TÖRLŐKENDŐK

WYPALL® HOSSZAN TARTÓ HASZNÁLATRA TERVEZETT TÖRLŐKENDŐK

*tartalma



GYÁRTÁSI ÉS 
KARBANTARTÁSI 
TERMÉKKÍNÁLAT
A Wypall® termékek segítik az ipari gyártási 
és karbantartási környezetben dolgozó 
felhasználókat az összes gyártási folyamat 
egyenletes minőségének biztosításában.

 A nagy teljesítményű termékek ezen választékát 
a nagyobb kiterjedésű törlési feladatokhoz 
tervezték, az alkatrészek felület-előkészítésétől 
kezdve a gyártósoron kiömlött folyadékok 
feltörléséig, valamint az olaj- és zsír nagy 
igénybevételt jelentő feltakarításáig.



GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Rétegek Technológia Előnyök Adagoló

Felülettisztítás L10

7374 Felülettörlő, belső 
letekercselésű tekercs L10

38 cm x 
18,5 cm

12 tekercs x 200 lap  
= 2400 lap 1 Airflex™

Kis méretű, hordozható 
és egyszerűen kezelhető 
tekercsek felületek kis 
igénybevételű törléséhez

–

7202

7200
Felülettörlő nagytekercs L10 38 cm x 

23,5 cm
1 tekercs x 380 m  
= 380 m = 1000 lap 1 Airflex™

Nagyméretű és nagy 
kapacitású tekercs a 
feldolgozókörnyezetekben 
való kis igénybevételű 
felülettisztításhoz

6146
6154
6155

7241

7240
Felülettörlő nagytekercs – 
extra széles L10

38,5 cm x 
32,5 cm

1 tekercs x 385 m  
= 385 m = 1000 lap 1 Airflex™

Nagy tekercs és kapacitás, 
nagy méretű széles lapokkal, 
a feldolgozókörnyezetekben 
való kis igénybevételű 
felülettisztításhoz

6146
6154
6155

Tisztító és karbantartó törlés L20

7400 Tisztító és karbantartó 
törlőkendők, Brag™ doboz L20

42 cm x 
33 cm 1 doboz = 280 lap 2 LDC

Sokoldalú, asztali 
adagolódoboz, hogy 
a törlőkendők mindig 
kéznél legyenek a 
munkaállomásokon

–

7338 Tisztító és karbantartó 
kompakt tekercsek L20

46 cm x 
24 cm

24 tekercs x 53 m  
= 1272 m = 2784 lap 2 LDC

Sokoldalú, kicsi és könnyen 
kezelhető tekercsek 
különböző tisztítási és 
karbantartási feladatokhoz

7041

7300 Tisztító és karbantartó 
nagytekercs L20

38 cm x 
23,5 cm

1 tekercs x 190 m  
= 190 m = 500 lap 2 Airflex™

Sokoldalú, nagy méretű 
tekercs különböző, feldol-
gozókörnyezetekben való 
tisztítási és karbantartási 
feladatokhoz

6146
6154
6155

7301 Tisztító és karbantartó 
nagytekercs – extra széles L20

38 cm x 
33 cm

1 tekercs x 190 m  
= 190 m = 500 lap 2 Airflex™

Sokoldalú, nagy méretű 
tekercs, nagy méretű, széles 
lapokkal, feldolgozókörnye-
zetekben való tisztítási és 
karbantartási feladatokhoz

6146
6154
6155

7317 Tisztító és karbantartó 
nagytekercs – extra hosszú L20

38 cm x 
23,5 cm

1 tekercs x 380 m  
= 380 m = 1000 lap 2 Airflex™

Sokoldalú, nagy méretű 
tekercs különböző, feldol-
gozókörnyezetben való 
tisztítási és karbantartási 
feladatokhoz

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Asztali és falra szerelhető nagytekercs adagoló

6146

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

WypAll® 
Kompakt tekercses adagoló

7041

WYPALL® PROFESSZIONÁLIS PAPÍRTÖRLŐ



GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Rétegek Technológia Előnyök Adagoló

Ipari tisztítás L30

7425 Ipari nagytekercs L30 38 cm x 
23,5 cm

1 tekercs x 285 m = 285 m 
= 750 lap 3 Airflex™

Extra tartós, nagy 
méretű tekercs az ipari 
feldolgozókörnyezetekben 
végzett nagy igénybevételű 
feladatokhoz

6146
6154
6155

7426 Ipari nagytekercs – extra széles L30 38 cm x 
37 cm

1 tekercs x 255 m = 255 m
= 670 lap 3 Airflex™

Extra tartós, nagy méretű 
tekercs, nagy kiterjedésű, 
szélesebb lapokkal az ipari 
feldolgozókörnyezetekben 
végzett nagy igénybevételű 
törlési feladatokhoz 

6146
6154
6155

7331 Ipari nagytekercs – extra széles és 
hosszú L30

38 cm x 
37 cm

1 tekercs x 380 m = 380 m 
= 1000 lap 3 Airflex™

Extra tartós, nagy méretű 
tekercs nagy kapacitással és 
szélesebb lapokkal, az ipari 
feldolgozókörnyezetekben 
végzett nagy igénybevételű 
törlési feladatokhoz

6146
6154
6155

Nehéz karbantartási és ipari tisztítás L40

7462
Nehéz karbantartási és 
ipari tisztító törlőkendők 
adagolódobozban L40

25 cm x 
41 cm

9 doboz x 90 lap  
= 810 lap 1 Kétszer 

kreppelt

Adagolókarton, 
kiemelkedően nagy 
nedvszívású törlőkendővel 
szennyeződések, zsír vagy 
folyadékok feltörléséhez

–

7452 Nehéz karbantartási és ipari 
tisztító nagytekercs L40

34 cm x 
32 cm

1 tekercs x 255 m = 255 m 
= 750 lap 1 Kétszer 

kreppelt

Kivételes nedvszívó képességű 
nagy méretű tekercs, 
feldolgozókörnyezetekben 
való komoly szennyeződések-, 
zsír-, valamint nagy 
mennyiségű folyadékfelitatási 
feladatokhoz

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Állványos nagytekercs adagoló

6154

Kimberly-Clark Professional™
Mobil állványos nagytekercs adagoló

6155

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK
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GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Olaj és szennyeződések feltisztítása – Általános felhasználásra X60

6034 WypAll® X60 négyrét hajtott 
törlőkendők

31,7 cm x 
30,5 cm

12 csomag x 76 lap  
= 912 lap Hydroknit™

Különálló négyrét hajtott 
törlőkendők kis igénybevételű 
vagy precíz olaj- és szennyezés 
eltávolítási feladatokhoz 
feldolgozókörnyezetekben

7969

8376 WypAll® X60 adagolódoboz 42 cm x 
23,1 cm

10 adagolódoboz x 126 lap 
= 1260 lap Hydroknit™

Sokoldalú és hordozható 
adagolódoboz kissebb 
igénybevételű olaj- és 
szennyezés feltörlésére való 
törlőkendőkkel kis helyekhez, 
hogy a törlőkendők mindig 
kéznél legyenek

6954

6035

8370
WypAll® X60 Brag™ doboz 42,0 cm x 

31,8 cm
1 Brag™ doboz x 200 lap  
= 200 lap Hydroknit™

Kétnyílásos mobil adagoló 
karton általános felhasználású 
hajtogatott törlővel

–

6036 WypAll® X60 nagytekercs 38 cm x 
42 cm

1 tekercs x 750 lap 
 = 750 lap Hydroknit™

Nagyméretű tekercs 
kissebb igénybevételű 
vagy precíz olaj- és kosz 
eltávolítási feladatokhoz 
feldolgozókörnyezetekben

6146
6154
6155

8371 WypAll® X60 nagytekercs –  
extra hosszú

38 cm x 
31,5 cm

1 tekercs x 500 lap  
= 500 lap Hydroknit™

Nagyméretű tekercs 
nagy kapacitással és 
nagy lapmérettel kissebb 
igénybevételű vagy 
precíz olaj- és szennyezés 
eltávolítási feladatokhoz 
feldolgozókörnyezetekben

6146
6154
6155

Kimberly-Clark Professional™
Falra szerelhető nagytekercs adagoló

6146

Kimberly-Clark Professional™
Állványos nagytekercs adagoló

6154

Kimberly-Clark Professional™
Mobil állványos nagytekercs adagoló

6155

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

WYPALL® IPARI TÖRLŐKENDŐK



GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Olaj és szennyeződések feltisztítása – általános igénybevétel X70

8387 WypAll® X70 négyrét hajtott 
törlőkendők

30,5 cm x 
31,8 cm

12 csomag x 76 lap  
= 912 lap Hydroknit™

Különálló négyrét 
hajtott törlőkendők 
általános igénybevételű 
olaj- és szennyezés 
eltávolítási feladatokhoz 
feldolgozókörnyezetekben

7969

8390 WypAll® X70 adagolódoboz 42,7 cm x 
23,1 cm

10 adagolódoboz x 100 lap 
= 1000 lap Hydroknit™

Sokoldalú és hordozható 
adagolódoboz általános 
igénybevételű olaj- és 
szennyezés feltörlésére való 
törlőkendőkkel kis helyekhez, 
biztosítva, hogy a törlőkendők 
mindig kéznél legyenek

6954

8386 WypAll® X70 Brag™ doboz 42,7 cm x 
31,8 cm

1 Brag™ doboz x 200 lap  
= 200 lap Hydroknit™

Kétnyílásos asztali 
adagolódoboz az általános 
igénybevételű törlőkendők 
használatra készen tartásához 
a feldolgozóállomásokon

–

8384 WypAll® X70 nagytekercs 38 cm x 
42 cm

1 tekercs x 500 lap  
= 500 lap Hydroknit™

Nagyméretű tekercs 
általános igénybevételű 
olaj- és szennyezés 
eltávolítási feladatokhoz 
feldolgozókörnyezetekben

6146
6154
6155

8389 WypAll® X70 nagytekercs –  
extra hosszú

34 cm x 
31,5 cm

1 tekercs x 870 lap  
= 870 lap Hydroknit™

Nagyméretű tekercs 
nagy kapacitással 
és nagy lapmérettel 
általános igénybevételű 
olaj- és szennyezés 
eltávolítási feladatokhoz 
feldolgozókörnyezetekben

6146
6154
6155

Olajos kezek és szerszámok tisztítása Tisztító törlőkendők

7772 WypAll® Tisztító 
törlőkendők, kanna

27 cm x 
27 cm

6 vödör x 50 lap  
= 300 lap

Előnedvesített, 
spunbond

Sokoldalú, előnedvesített 
tisztító törlőkendők dörzsölő 
hatású szövetszerkezettel 
szennyezett felületek, valamint 
a kezek és a szerszámok 
azonnali tisztításához

–

7775 WypAll® Tisztító 
törlőkendők, vödör

27 cm x 
27 cm

6 vödör x 90 lap  
= 540 lap 

Előnedvesített, 
spunbond

Sokoldalú, előnedvesített 
tisztító törlőkendők dörzsölő 
hatású szövetszerkezettel 
szennyezett és olajos 
felületek, valamint a kezek és a 
szerszámok tisztításához

–

Aquarius™
Hajtogatott törlő adagoló 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Négyrét hajtott törlőkendő-adagoló  

7969

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

WYPALL® IPARI TÖRLŐKENDŐK



GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Olaj, zsír és szennyeződés eltávolítása - Extra erős X80

8388
WypAll® X80 White négyrét hajtott 
törlőkendők

30,5 cm x 
31,8 cm

4 csomag x 50 lap  
= 200 lap Hydroknit™

Különálló négyrét hajtott 
törlőkendők olaj- és 
zsírszennyeződések nagy 
igénybevételű eltávolításoz a 
feldolgozókörnyezetekben

7969

8375 WypAll® X80 adagolódoboz 42,6 cm x 
23,1 cm

5 doboz x 80 lap  
= 400 lap Hydroknit™

Sokoldalú, hordozható 
adagolódoboz olaj- és 
zsírszennyeződések nagy 
igénybevételű feltörlésére 
való törlőkendőkkel kis 
helyekhez: biztosítja, hogy 
a törlőkendő mindig kéznél  
legyen

6954

8379

8373
WypAll® X80 Brag™ doboz 42,7 cm x 

31,8 cm
1 Brag™ doboz x 160 lap  
= 160 lap Hydroknit™

Kétnyílású asztali 
adagolódoboz az olaj- és 
zsírszennyeződések nagy 
igénybevételű feltörlésére 
való törlőkendők használatra 
készen tartásához a 
feldolgozóállomásokon

–

8377 WypAll® X80 nagytekercs 34 cm x 
31,5 cm

1 tekercs x 475 lap  
= 475 lap Hydroknit™

Nagyméretű törlőkendők olaj- 
és zsírszennyeződések nagy 
igénybevételű eltávolításoz a 
feldolgozókörnyezetekben

6146
6154
6155

8374 WypAll® X80 nagytekercs 38 cm x 
42 cm 

1 tekercs x 475 lap  
= 475 lap Hydroknit™

Nagyméretű tekercs 
nagy lapmérettel, olaj- és 
zsírszennyeződések nagy 
igénybevételű eltávolításoz  
a feldolgozókörnyezetekben

6146
6154
6155

Olaj, zsír és szennyeződés eltávolítása - szövetszerű ForceMax

7569 WypAll® ForceMax 35 cm x 
34 cm

1 adagolódoboz x 480 lap  
= 480 lap

Vegyes pamut 
Hydroknit™

Különálló, négyrét hajtott 
törlőkendők mennyiséget 
jelző adagolódobozban 
nagy igénybevételű 
olaj- és zsírtisztításhoz, 
pamutszálakkal készítve, 
mely szövetszerű érzetet 
eredményez

7969

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

Kimberly-Clark Professional™
Asztali és falra szerelhető nagytekercs adagoló

6146

Kimberly-Clark Professional™
Állványos nagytekercs adagoló

6154

Kimberly-Clark Professional™
Mobil állványos nagytekercs adagoló

6155

WYPALL® IPARI TÖRLŐKENDŐK



GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Vegyi anyagok és oldószerek feltörlése Kimtech® Process

7622 Kimtech® Process négyrét hajtott 
törlőkendők

38,9 cm x 
49 cm

12 csomag x 35 lap  
= 420 lap Olvasztva fúvott

Különálló, négyrét hajtott, 
szöszmentes szintetikus 
törlőkendők vegyi 
anyagok és oldószerek 
felitatásához folyamatvezérelt 
környezetekben

–

7644 Kimtech® Process törlőkendők, 
Brag™ Box

42,6 cm x 
30,7 cm

1 Brag™ doboz x 160 lap  
= 160 lap Olvasztva fúvott

Kétnyílású adagolódoboz 
szöszmentes szintetikus 
törlőkendőkkel vegyi 
anyagok és oldószerek 
felitatásához folyamatvezérelt 
környezetekben

–

7624 Kimtech® PURE™ négyrét hajtott 
törlőkendők

38,9 cm x 
35,1 cm

12 csomag x 35 lap  
= 420 lap Olvasztva fúvott

Különálló, négyrét hajtott, 
szöszmentes szintetikus 
törlőkendők vegyi anyagok és 
oldószerek precíz felitatásához 
folyamatvezérelt környeze-
tekben

7969

7623 Kimtech® PURE™ nagytekercs 38 cm x 
34 cm

1 tekercs x 600 lap  
= 600 lap Olvasztva fúvott

Nagyméretű, szöszmentes 
szintetikus törlőkendő 
tekercs vegyi anyagok 
és oldószerek precíz 
felitatásához folyamatvezérelt 
környezetekben

6146
6154
6155

7643 Kimtech® PURE™ nagytekercs 38 cm x 
34 cm

1 tekercs x 500 lap  
= 500 lap Olvasztva fúvott

Nagyméretű, szöszmentes 
szintetikus törlőkendő 
tekercs vegyi anyagok 
és oldószerek precíz 
felitatásához folyamatvezérelt 
környezetekben

6146
6154
6155

Kimtech® polírozás

7213 Kimtech® polírozó kendők, 
belső letekercselésű

60 cm x  
39 cm

1 vödör x 300 lap  
= 300 lap Sodorva-hurkolt

Száraz törlőkendők adagoló 
tartályban felületek 
előkészítéséhez, elő/utó 
festési munkálatokhoz és 
polírozáshoz folyamatvezérelt 
környezetekben

–

7212
Kimtech® polírozó kendők, 
utántöltő (utántöltő 7213-as 
típushoz)

60 cm x  
39 cm

1 vödör x 300 lap  
= 300 lap Sodorva-hurkolt Utántöltő adagoló tartályhoz 7213

Aquarius™
Hajtogatott törlő adagoló 

6954

Kimberly-Clark Professional™
Négyrét hajtott törlőkendő-adagoló  

7969

KIMTECH® CRITICAL TISZTÍTÓ- ÉS TÖRLŐKENDŐK

Kimtech®
Belső letekercselésű polírozó kendő adagoló  

7213



GYÁRTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKKÍNÁLAT

Termék Szín/kód Név Lapméret 
(H x Szé) A csomag tartalma Technológia Előnyök Adagoló

Tömítőanyag eltávolítás Kimtech® Tömítőanyag

7642 Kimtech® tömítőanyag-eltávolító 
kendők, hajtogatott

50 cm x  
40 cm

1 karton x 500 lap  
= 500 lap 

Rayon PET 
kompozit anyag

Nagyméretű, különálló, 
négyrét hajtott lapok 
tömítőanyag hatékony 
eltávolításához kefékről, 
szerszámokról és felületekről

–

Felület-előkészítés Kimtech® Mikroszál

7589

38715
Kimtech® Mikroszálas felület-
előkészítő kendők, hajtogatott

40 cm x  
40 cm

1 karton x 25 lap  
= 25 lap Mikroszálas

Ultra finom, szilikonmentes 
mikroszálas kendők 
a maradványmentes 
polírozáshoz és finom por 
eltávolításához

–

Oldószer felitatás Wettask™

7764
Kimtech® Wettask™ SXX belső 
letekercselésű

31,8 cm x 
30,5 cm

6 utántöltő x 60 lap  
= 360 lap

Rayon PET 
kompozit anyag

Alacsony szöszölésű 
szintetikus törlőkendők 
kompakt lapmérettel zsír vagy 
ragasztóanyag maradványok 
eltávolításához, a Wettask™ 
rendszer segítségével 
szabadon választható vegyi 
anyaggal vagy oldószerrel 
átitatható

7918
7919

7769
Kimtech® Wettask™ SXX belső 
letekercselésű

22,9 cm x 
15,2 cm

6 utántöltő x 175 lap  
= 1050 lap

Rayon PET 
kompozit anyag

Nagy kapacitású, nagyméretű, 
alacsony szöszölésű 
szintetikus törlőkendő tekercs 
zsír vagy ragasztóanyag 
maradványok eltávolításához, 
a Wettask™ rendszer 
segítségével szabadon 
választható vegyi anyaggal 
vagy oldószerrel átitatható

7918
7919

28648 Kimtech® törlőkendők durva 
felületekhez, belső letekercselésű

32 cm x  
31 cm

6 utántöltő x 60 lap  
= 360 lap

Rayon PET 
kompozit anyag

Extra tartós, alacsony 
szöszölésű törlőkendő durva 
vagy szegecses felületek 
törléséhez, a Wettask™ 
rendszer segítségével 
szabadon választható vegyi 
anyaggal vagy oldószerrel 
átitatható

7918
7919

Wettask™ 
Törlőkendő tekercs adagoló - Vödrös 

7919

A TERMÉKSKÁLÁHOZ TARTOZÓ ADAGOLÓK

KIMTECH® CRITICAL TISZTÍTÓ- ÉS TÖRLŐKENDŐK

Wettask™ 
ESD törlőkendő tekercs adagoló - Vödrös 

7918



KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIÁINK

MELYIK SZÍN?

FAST-ABSORBING MATERIAL

Az Airflex™ cégünk különleges, nagy felszívóképességű papírt 
előállító technológiája. A papírt forró levegő átfúvásával 
megszárítjuk, melynek hatására a szálak összekeverednek, 
ezáltal szilárd, nagy felszívóképességű cellák keletkeznek, 
melyek gyorsan felszívják a vizet.

A Wypall® törlőkendők a különleges Hydroknit™ anyagból 
készült pép és polipropilén vegyítésével, nagynyomású 
vízsugár használatával készülnek. Az eredmény egy nagy 
felszívóképességű törlőkendő, mely még nedvesen is erős 
és tartós, nem tartalmaz ragasztó- vagy kötőanyagokat, 
a legtöbb oldószerrel szemben ellenálló, és többször 
felhasználható.

MELYIK TERMÉKFORMA?

Kompakt tekercs

Hordozható és könnyen 
kezelhető tekercsek, melyek 
tökéletesen használhatók kis 
helyeken.

Négyrét hajtott

Előre összehajtott négyzet 
formájú lapok, egyszerre 
egy vehető ki egy higiénikus 
csomagból vagy adagolóból.

Nagytekercs

Nagy tekercsek nagyméretű 
és nagy kapacitású lapokkal, 
a feldolgozókörnyezetekhez.

Adagolódoboz

Kicsi és hordozható 
adagolódoboz különálló 
lapokkal.

Belső letekercselésű

Sokoldalú, közepes méretű 
tekercsek adagolón kívül, 
vagy adagolóban történő 
használatra.

Hajtogatott

Egymásba hajtogatott lapok, 
így egy darab kivételével a 
következő is kihúzódik.

Brag™ doboz

Közepes méretű, kétnyílású 
asztali adagolódoboz 
különálló lapokkal.

Wettask™

Utántölthető, légmentesen 
zárt rendszer törlőkendők 
szabadon választható 
oldószerrel vagy 
fertőtlenítőszerrel történő 
előzetes átitatására.

Színkódolt (Piros/Kék/Zöld/Sárga)

Válassza a különböző törlési 
feladatokhoz meghatározott színkódolt 
törlőkendőket az elkülönített 
tisztításhoz.

Kék

Válassza a kéket élelmiszer-higiéniai 
előírásoknak való megfeleléshez, vagy 
ha látni akarja, hogy az olaj vagy a víz 
felitatódott-e.

Fehér

Válassza a fehéret, ha látni akarja, hogy 
a szennyződés átkerült-e a felületről 
a kendőre, vagy vegyszerekkel együtt 
használva festék eltávolításához.
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