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Wetrok Masslinn-dammtorkningsdukar
Certifierat verksam mot damm och bakterier



Dammbindande torkning:
rengöringsmetoden för i dag och i morgon

Masslinn-dammtorkningsdukar binder damm och bakterier i duken på ett säkert sätt. Jämfört med 
dammsugaren utmärker de sig med upp till 2,5 gånger högre ytkapacitet och stor flexibilitet vid 
användning på golv och ytor. Här är en kort sammanfattning av produktvarianterna och fördelarna med 
denna framtidsinriktade rengöringsmetod.

Dammbindande 
torkning:
Effektivt och hygieniskt 
Masslinn-dammtorkningsdukar avlägsnar 
lös smuts från golv och ytor på ett optimalt 
sätt. Dammbindande torkning lämpar 
sig därför utmärkt för daglig rengöring 
eller som förberedelse inför efterföljande 
rengöringsmetoder som våttorkning, inoljning  
eller arbete med kombiskurmaskin.

Regeln:

1. Ta bort smuts dagligen / 
regelbundet (Masslinn-dukar)

2. Ta vid behov bort hårt 
sittande smuts (efterföljande 
rengöringsmetod)

Dammbindande torkning vs. dammsugning: 
Vilken metod klarar mest yta per timme?

I en praktisk jämförelse har metoderna följande rengöringskapacitet  
(slätt golv, fri yta):

Facit: Med dammbindande torkning klarar rengöringspersonalen dubbelt så mycket yta per timme.

Dammsugning  
(vanlig torrdammsugare):

Dammbindande torkning 
(dammtorkningsdukar & torkningsredskap):

ca 

600 – 800 
m2/h

ca 

300 
m2/h



Cradle-to-Cradle-miljömärkning och FIGR-intyg:
Masslinn-dukar är miljövänliga och effektiva

Miljövänliga engångsdukar? Ja! Masslinn-dukarna bär en välkänd miljömärkning, nämligen  
Cradle-to-Cradle-certifieringen® (brons). Masslinn-dammtorkningsdukarna från Wetrok är hållbara och 
fyller samtidigt sin viktigaste funktion: Att noggrant avlägsna allt damm. Masslinn-dukarna har testats 
vid stränga jämförande tester på FIGR-institutet. Resultatet: Högsta betyg beträffande dammborttagning, 
rengöringsförmåga och bakteriereducering. 

Cradle-to-Cradle: 
vad innebär det?

Cradle-to-Cradle-märket® 
(C2C) innebär en helhetssyn på 
bedömningen av produkter.  
Alla Masslinn-dukar (förutom 
Masslinn orange) är Cradle-to-
Cradle-certifierade. Innan märket 
delas ut kontrolleras miljömässiga 
och sociala faktorer:

• Är beståndsdelarna ofarliga för människor och miljön?
• Är produkten biologiskt nedbrytbar eller kan den återvinnas 

som en del av det biologiska eller tekniska kretsloppet?
• Hur mycket energi går åt vid tillverkningen resp. används 

förnybar energi?
• Hanterar tillverkaren de råmaterial som används för 

produktionen på ett ansvarsfullt sätt?
• Följer tillverkaren sociala principer och kan 

dessa kontrolleras av tredje part?

Märket delas ut på fem nivåer: Bas, brons, silver, guld och 
platina. Masslinn-dammtorkningsdukarna har för närvarande 
bronscertifieringen. 

FIGR-kontrollerad: 
vad innebär det?

Forsknings- och testinstitutet 
för Facility Management (FIGR) 
kontrollerar kvalitet och effekt 
hos rengöringsprodukter. I testet 
konstaterades att Masslinn-
dammtorkningsdukarna är 
mycket effektiva mot damm och 
bakterier samt har en utmärkt 

rengöringsförmåga. De två viktigaste resultaten från de 
jämförande laboratorie- och fälttesterna:

• Om personalen använder Masslinn-dukar för dammbindande 
torkning i kombination med våt rengöring eller desinfektion 
uppnår de den högsta minskningen av bakterier och får de 
bästa rengöringsresultaten (över 90 % smutsborttagning).

• Genom dammbindande torkning med Masslinn uppnår  
rengöringspersonalen en betydligt högre bakteriereduktion 
än med enbart våttorkning/arbete med kombiskurmaskin.

Enligt det officiella FIGR-utlåtandet kan  
Masslinn-dammtorkningsdukarna ”rekommenderas starkt” 
(originalcitat) för dammbindande torkning.



Dammbindande torkning: 10 fördelar

• hög ytkapacitet 

• högsta hygien före våttorkningen  
(avlägsnande av mikroorganismer och bakterier)

• bästa rengöringsresultat  
enligt FIGR-test

• ingen bakteriespridning  
(1 engångsduk per rum)

• inget uppvirvlande damm

• ingen strömförbrukning

• inget buller  
(ingen sugmotor)

• hög säkerhet  
(ingen sladd, ingen snubbelrisk)

• tar liten plats på städvagnen och i städrummet 

• smutsen avfallshanteras direkt  
(inte först när dammsugarpåsen byts)

Observera: 
Vid kraftig smuts eller på strukturerade golv och textilier lämpar sig inte dammbindande torkning.  
Här passar fortfarande torrdammsugaren bäst.

Oljeimpregnerad

Binder lös smuts och damm.

Masslinn Hopital Masslinn orange Masslinn Dusty Masslinn gul 

För små ytor För medelstora ytor För medelstora ytor För stora ytor

Limimpregnerad

Binder lös smuts och damm.  
Notera: Tar upp även små vattenmängder.

Masslinn 2000 Masslinn 2000 rulle

För stora områden och ytor



Wetrok Masslinn:
den populäraste dammtorkningsduken för professionell rengöring

Vill du ta bort damm från golvet effektivt, hygieniskt och utan rester? Då är Masslinn-engångsduken det 
perfekta valet. Denna fantastiska dammtorkningsprodukt används av över 20 000 kunder i hela världen, 
och är den populäraste dammtorkningsduken i Europa (professionell rengöring). 2022 firar engångsduken 
70 år – en lång tradition som förpliktigar till högsta kvalitet och hygien.

Dammbindande torkning:
den hygieniska rengöringsmetoden  
för golvtorkning
Med dammbindande torkning har Wetrok tagit fram en metod för att  
besegra dammet.  
Tre oslagbara hygienskäl för dammbindande torkning med Masslinn-
engångsdukar:

1. Inget uppvirvlande damm:  
Med Masslinn-dukar virvlar inte dammet upp  
(= inga bakterier sprids)

2. Ingen bakteriespridning:  
Byt duk när du byter rum (1 rum, 1 duk).

3. Inga dammrester:  
Masslinn-dammtorkningsdukar avlägsnar nästan 100 % av 
damm och lös smuts. 

Varför är damm farligt? 
Damm ska inte 
underskattas, eftersom …

… 80 % av all smuts som finns i en 
byggnad består av damm. 

… 1 gram damm innehåller upp till 
1,5 miljoner bakterier.

… Damm innehåller delvis farliga 
mikroorganismer, bakterier och virus 
(infektionsrisk).

… Damm kan försämra hälsan kraftigt 
(t.ex. framkalla astma eller allergier).

För att förebygga hälsoproblem måste 
därför även de minsta, knappt synliga 
dammpartiklarna avlägsnas. Grundregeln 
för maximal hygien: Avlägsna först 
bakteriehaltigt damm med Masslinn-
dukar. Därefter våttorkar eller dammsuger 
du (om det finns hårt sittande smuts).



©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

W
et

ro
k 

A
G

, 0
8/

20
22

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-19272 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

Beställ Masslinn-dammtorkningsdukar 
enkelt och bekvämt i webbutiken: 

Schweiz: shop.wetrok.com

Tyskland: shop.wetrok.de

Österrike: shop.wetrok.at

Åsikter från kunderna: Perfekt för museer och 
vårdinrättningar

”Jag rekommenderar dammbindande torkning till alla företag som vill ha 
en effektiv och hygienisk metod för dammborttagning. Särskilt museer/
kyrkor (dammkänsliga objekt), hotell eller vårdinrättningar (förebygger att 
virus och bakterier sprids genom damm) kan ha stor nytta av metoden med 
dammbindande torkning med engångsdukar.”

Thomas Gaisberger, ansvarig för underhållet av alla museibyggnader inom  
KHM-museiföreningen (bl.a. Kunsthistorisches Museum i Wien)

Specialsida Masslinn 
dammtorkningsdukar

Vill du veta mer om Masslinn 
dammtorkningsdukar? Här 
kommer du till specialsidan om 
dammbindande torkning:

Videotutorial: 
dammbindande torkning – 
så går det till

Vill du utföra dammbindande 
torkning som ett proffs?  
Titta på vår videotutorial:

WAT C H 
M O V I E


