
ApoWipe Surface Cleaning  
En prefuktet engangsklut av høy kvalitet til generel 
rengjøring av alle overflater som tåler vann. Løfter opp og fjerner bakterier, sopp
og urenheter.

Effekt
Meget høy kvalitet på kluten, rengjør og tar
opp bakterier effektivt. Test viser
at ApoWIPE Surface Cleaning reduserer antall
organismer testet med log 3-4, ca. 10 ganger 
mer enn klut, vann og såpe.

Enkel og effektiv rengjøring
ApoWipe Surface Cleaning klar for bruk. Engangsklutene er impregnert med ferdigblandet rengjørings-
væske, som gjør det lett og effektivt å utføre rengjøring. Personalet skal ikke lenger bære rundt med bøtter, 
vann, kluter, såpe og avtørringsmaterialer. Inneholder ikke alkohol eller andre desinfeksjonsmidler

Unngå spredning av bakterier
Hygiene kan ha livsviktig betydning. Selv nyvaskede flergangskluter kan inneholde millioner av mikro-
organismer. Disse kan i løpet av få minutter formere seg ytterligere. Dette problemet oppstår ikke med 
ApoWipe Surface Cleaning da det er et engangsprodukt som ikke skal gjennbrukes. ApoWipe Surface 
Cleaning samler effektivt skitt og bakterier og hindrer bakteriespredning. 

ApoWipe Surface Cleaning er enkel i bruk - 3 trinn
1 Åpne pakken og ta ut en ApoWipe Surface Cleaning. Hver pose er sikret med barrierefolie som 
   sikrer fukttap.
2 Rengjør overflaten med engangskluten. Hver klut er dosert med ferdigblandet vann og detergent.
3 Engangskluten kastes etter bruk. Kan kastes i vanlig avfall. 

ApoWIPE Surface Cleaning

   det grønne alternativet
  Apo WIPE Surface Cleaning



Reduksjon av mikroorganismer
Forskning viser at ApoWipe Surface Cleaning
effektivt reduserer mikroorganismer og hindrer spredning.

Challenge Test
ApoWIPE Surface Cleaning 31.08.2011 Prepared by Elisabeth 
Morsing Danish Technological Institute , Wood Technology
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*The surface area of each contact agar plate is 15 cm2. The results demonstrate a reduction of the 
tested bacteia of 3-4 log-units by wiping with ApoWIP E Surface Cleaning. 

ApoWipe Surface Cleaning inneholder kationiske vaskemidler, som er effektive mot fett og støv. 
Kationisk betyr positivt ladet, som tiltrekker negativt ladede partikler, slik som mikroorganismer.

Produktinformasjon
Innholdsstoffer - ApoWipe Surface Cleaning:Aqua (vann), Detergent (såpe), Diglycol > 0,1%
Glycicid > 0.1%, Viskose 70% og  Polyester 30%

    

BESTILLINGSINFORMASJON
Kode Produkt beskrivelse Antall pr pakke    Antall pk pr kartong

Les mer om Apo Wipe surface cleaning  på:  www.partnermed.no

Telefon +47 94 00 04 74
Fax +47 94 76 51 29
E-post info@partnermed.no
Ordre: ordre@partnermed.no

 ApoWipe Surface Cleaning 
 Large - Størrelse 42 x 30 cm

 021821  ApoWipe Surface Cleaning 
 Regulær - Størrelse 30 x 22 cm

 021826  

    Stativ till ApoWipe Surface Cleaning 
Regulær + Large 

 021830 

32 stk 12 pk

24 stk 6 pk 

Vær oppmerksom på: Kast ikke brukte kluter i toalettet. Er ikke egnet til personlig hygiene.


