
Ściereczki jednorazowe Quick&Clean
Szybko – łatwo – skutecznie!

Nr kat. Nazwa JS Masa

82.480 Quick&Clean Ściereczki jednorazowe ze środkiem do czyszczenia na bazie alkoholu 1 szt. = 50 ściereczek 38 × 27 cm
82.478 Quick&Clean Ściereczki jednorazowe ze środkiem do czyszczenia na bazie alkoholu 1 szt. = 20 ściereczek 38 × 27 cm
82.476 Quick&Clean Aqua Ściereczki jednorazowe z uniwersalnym środkiem do czyszczenia 1 szt. = 20 ściereczek 43 × 30 cm
82.470 Quick&Clean San Ściereczki jednorazowe ze środkiem do czyszczenia sanitariatów 1 szt. = 20 ściereczek 38 × 27 cm
82.440 Quick&Clean Dry Suche ściereczki jednorazowe do dezynfekcji 1 szt. = 25 ściereczek 42 × 31 cm

Środek dezynfekcyjny do Quick&Clean Dry
16.560 SintOx 3% Środek dezynfekcyjny 1 szt. = 10 litrów
16.580 SintOx 15% Środek dezynfekcyjny 1 szt. = 10 litrów
16.550 SintoGard Środek dezynfekcyjny 1 szt. = 10 litrów
16.110 SintoClean HN Środek dezynfekcyjny 1 szt. = 10 litrów

Odpowiednie produkty do podłóg wymagających wysokiej higieny
82.506 Ściereczka Masslinn 

pomarańczowa
Impregnowana olejem, średnia wydajność czyszczenia powierzchni 1 szt. = 50 ściereczek

82.511 Ściereczka Masslinn 
żółta

Impregnowana olejem, duża chłonność kurzu, 
duża wydajność czyszczenia powierzchni

1 szt. = 50 ściereczek

82.516 Ściereczka Masslinn 
żółta

Impregnowana olejem, duża chłonność kurzu, 
duża wydajność czyszczenia powierzchni

1 szt. = 25 ściereczek

82.515 Ściereczka Masslinn 
żółta

Impregnowana olejem, duża chłonność kurzu, 
duża wydajność czyszczenia powierzchni

1 szt. = 10 ściereczek

82.520 Masslinn 2000 Ze środkiem klejącym, duża chłonność kurzu, chłonie 
niewielkie ilości wody, duża wydajność czyszczenia powierzchni

1 szt. = 25 ściereczek

82.525 Masslinn 2000 rolka Ze środkiem klejącym, duża chłonność kurzu, chłonie 
niewielkie ilości wody, duża wydajność czyszczenia powierzchni

1 szt. = 300 ściereczek

82.070 Quick Mop 380 Jednorazowy mop do wycierania na mokro gładkich i lekko 
teksturowanych podłóg o najwyższych wymaganiach higienicznych

1 szt. = 20 mopów 

82.530 Ściereczka Masslinn 
Dusty

Impregnowana olejem, nadaje się także do ręcznego usuwania kurzu. 1 szt. = 50 ściereczek
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0Quick&Clean: ściereczki jednorazowe do czyszczenia powierzchni

• Optymalna wilgotność dla bezkompromisowej czystości i krótki czas schnięcia
• Specjalna struktura ściereczki zwiększa chłonność luźnych i przywierających zabrudzeń
• Gotowe do użytku ściereczki do czyszczenia w opakowaniu z możliwością ponownego zamknięcia
• Ergonomiczne w użyciu, eliminują konieczność wyżymania
• Możliwość stosowania na wszystkich powierzchniach
• Bez dozowania środków czyszczących
• Oszczędność czasu i kosztów, nie ma konieczności prania ściereczek
• Bez kosztów inwestycji
• Ściereczka jednorazowa do wydajnego czyszczenia przy najwyższych wymaganiach higienicznych 
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Szybko gotowe do użycia, łatwe w użytkowaniu, z wysoką wydajnością 
czyszczenia 
Quick&Clean – jednorazowa ściereczka do zastosowań profesjonalnych. Jednorazowe ściereczki są 
wykorzystywane do ręcznego czyszczenia i dezynfekcji wszystkich twardych, zmywalnych powierzchni. 
Ściereczki są fabrycznie nasączone chemicznymi środkami czyszczącymi, dlatego są natychmiast gotowe 
do użycia. Jednorazowe użycie zapewnia maksymalną możliwą higienę, nie dochodzi do przenoszenia drob-
noustrojów. Nie trzeba zabierać ze sobą wiader z wodą i ponownie ich napełniać. Ściereczki Quick&Clean 
Dry szczególnie nadają się do dezynfekcji i są nasycone odpowiednim środkiem chemicznym.

Zakres zastosowań

Wydajne
• Natychmiast gotowe do użytku
• Krótki czas przygotowania do użycia
• Prosta instrukcja
•  Duża wydajność czyszczenia 

powierzchni

Higieniczne
• Bez roznoszenia drobnoustrojów
• Bez wzbijania kurzu
• Bez błędów w dozowaniu
• Bez kosztów prania

Ergonomiczne
•  Bez konieczność wyżymania ścierek 

tekstylnych
•  Bez konieczności zabierania ze sobą 

wiadra z wodą itd.
• Łatwe w użyciu i lekkie

Służba zdrowia
Do czyszczenia przy wysokim poziomie higieny, który 
jest ważne przede wszystkim w służbie zdrowia. 
Przy wykorzystaniu ściereczek Quick&Clean można 
optymalnie stosować metodę „jedna ściereczka na 
jedno pomieszczenie”. Wykorzystywanie wody jest 
zredukowane do minimum.

Zakłady z pomieszczeniami reprezentacyjnymi 
Można szybko i efektywnie usuwać zabrudzenia 
punktowe w przerwach w pracy. Ściereczki mogą 
być bez problemu wykorzystywane w trakcie pracy 
przez personel, który na co dzień nie zajmuje się 
czyszczeniem.

Firmy sprzątające budynki
Do wydajnego czyszczenia małych lub średnich 
powierzchni podczas sprzątania budynków. W 
pomieszczeniach biurowych ze stałą obecnością 
luźnych, lekko przywierających zabrudzeń, które trzeba 
regularnie i szybko usuwać.

Inne obszary zastosowań
W przedsiębiorstwach, które nie mają możliwości 
prania i/lub nie mają w pobliżu kranu z wodą.

Quick&Clean San

Ściereczki nasączone kwaśnym środkiem myjąco-pielęgnują-
cym do czyszczenia powierzchni w obszarze sanitarnym
• Usuwane lekkie osady wapienne
• Przyjemny, świeży zapach

Quick&Clean Dry

Suche ściereczki przeznaczone specjalnie do dezynfekcji w 
służbie zdrowia.
• Możliwe jest wstępne zwilżanie ściereczek
• Bez kosztów prania 
• Bez zanieczyszczania krzyżowego
• Do dezynfekcji zapewniającej idealny poziom higieny

Quick&Clean Aqua

Ściereczki nasączone środkiem uniwersalnym na bazie 
alkoholu do czyszczenia powierzchni, np. w służbie zdrowia.
• Bez rozpuszczalników
• Bez oparów w powietrzu
• Delikatny zapach

Quick&Clean

Ściereczki nasączone środkiem na bazie alkoholu do 
czyszczenia powierzchni.
• Usuwają lekko przywierające zabrudzenia
• Szybkie wysychanie, bez pozostawiania smug
• Delikatny zapach lub bez środków zapachowych


