
Masslinn
Certifierat verksam mot damm och bakterier



Oljeimpregnering: Effektiv förutsättning för dammbindande torkning

Av de fyra tillgängliga Masslinn-dukarna innehåller Masslinn gul, Masslinn orange och Masslinn 
Hopital en oljeimpregnering. Detta säkerställer ett perfekt resultat för dammbindande torkning. För att 
impregneringsoljan inte ska torka är den inkapslad i duken. Före torkningen aktiveras duken genom 
sträckning. Kapslarna brister och på duken bildas en oljefilm. Vid torkningen binder oljan dammet i duken 
och förhindrar att dammpartiklar virvlar upp. Golvet håller sig torrt och fritt från olja.

Bra att veta
Damm innehåller bakterier. När damm virvlar upp sprider sig även bakterier med dammet i rummet.  
Dessutom innebär fukt och värme idealiska förhållanden för mikroorganismer att föröka sig.  
Grundregeln för ett hygieniskt perfekt rengöringsresultat är därför att avlägsna dammet och bakterierna  
med Masslinn istället för våtrengöring.

• Mikroorganismer som sitter på lös smuts sprids på golvet vid våtrengöring med vatten. 
Bakterierna får därmed perfekta förutsättningar för att växa.

• Mikroorganismer kan inte föröka sig utan fukt. 

SAMMANFATTNING: Torka alltid dammbindande – våttorka bara vid fastsittande smuts.

Före aktiveringen
Impregneringsoljan ligger i kapslar för att duken inte ska torka ut innan användning.

Under aktiveringen
Oljekapslarna brister och oljepartiklarna sprider sig jämnt över duken.

Efter aktiveringen
Dammpartiklar och mikroorganismer binds på ytan och fastnar i duken.  
Ingen film lägger sig på den rengjorda ytan.

Limimpregneringen i Masslinn 2000 fungerar på samma sätt: bindemedlet fördelas över duken och suger 
upp damm och mikroorganismer i duken.



Mer information om fördelarna  
med Masslinn. Se filmen.

Masslinn: FIGR-kontrollerad och certifierad

Masslinn-dukarna har testats vid stränga jämförande tester i labb- och fältförsök.  
Här bevisades den minskade mängden bakterier och höga rengöringsförmågan.

Högsta betyg för alla fyra Masslinn-dukarna 

De viktigaste resultaten i korthet:

• Dammbindande torkning med Masslinn före våtrengöring 
eller desinfektion ger högst bakteriereduktion och bäst 
rengöringsresultat (över 90 % smutsborttagning). 

• Genom dammbindande torkning med Masslinn uppnås  
en betydligt högre bakteriereduktion än  
med enbart våtrengöring. 

90 %

2000 Gul

97 %

Hopital

86 %

Orange

Originalcitat ur FIGR:s utlåtande
”Släta och lätt strukturerade golv utan textilyta bör alltid 
dammtorkas i ett första arbetssteg för en effektiv och 
hygieniskt oklanderlig rengöring. Försöksresultaten 
bekräftar att de testade Masslinn dammdukarna från 
Wetrok kan rekommenderas starkt för dammbindande 
torkning.”

Smutsupptagning i %

88 %



Inget uppvirvlande damm, inga bakterier

På cirka 80 procent av inomhusgolven består smutsen av damm. Fastsittande smuts utgör bara en liten 
del. Den logiska slutsatsen är därför att effektiv manuell golvrengöring ska börja med torrmoppning. 
Damm innehåller nästan alla typer av kända mikroorganismer och fungerar som bärare för farliga mik-
roorganismer som MRSA.
Masslinn dammbindande dukar med oljeimpregnering eller bindemedel fångar upp dammet utan att lämna 
några rester och bakterierna har ingen chans. När man torkar undviker man att dammet virvlar upp.

Masslinn avlägsnar lös och torr smuts. Tack vare att dammet 
genast binds absorberar duken mikroorganismerna. Genom att 
duken byts efter varje rum sprids inga bakterier vidare.  
1 duk – 1 rum.

Förbättrad hygienen

Snabbare rengöring
Genom att mindre kraft krävs i och med bättre glidegenskaper 
jämfört med våttorkning blir effektiviteten per kvadratmeter 
och timme (m2/h) dubbelt så hög vid dammbindande 
torkning. Fastsittande smuts avlägsnas med punktrengöring. 
Våtrengöring som ett andra arbetssteg kan man ofta 
hoppa över.

Arbeta mer ergonomiskt
Masslinn-dukarna uppvisar utmärkta glidegenskaper. 
Städningen blir mindre uttröttande och kräver mindre styrka.



Vid dammbindande torkning med Masslinn förblir golvet torrt 
och halkfritt. Det finns ingen risk för att lokalvårdare eller 
förbipasserande ska halka.

Mer säkerhet

Lägre kostnader
Masslinn-dukarna slängs helt enkelt i soporna efter 
användning. Personal- och energikostnader för att tvätta 
dukarna faller bort.

Damm virvlar inte upp
Tack vare den dammbindande funktionen fastnar 
dammpartiklarna omedelbart i duken vid dammbindande 
torkning med Masslinn, utan att virvla upp i luften. 



Fyra FIGR-certifierade ledande Masslinn-dukar  
för olika användningsområden

Egenskaper Användningsområde Fördelar

Masslinn Hopital

Oljeimpregnerad;
återförslutningsbar 
förpackning

För små ytor som exempelvis pa-
tientrum

1 duk – 1 rum:
bakterier förs inte vidare  
till andra rum

Masslinn orange

Oljeimpregnerad;
återförslutningsbar 
förpackning

För medelstora ytor Hög ytkapacitet

Masslinn gul

Oljeimpregnerad;
återförslutningsbar 
förpackning

För stora ytor
Mycket hög rengörings-  
och ytkapacitet

Masslinn 2000

Limimpregnerad;
återförslutningsbar 
förpackning eller rulle

För stora ytor och  
våtutrymmen

• Enkel hantering
• Kan absorbera små  

mängder vatten
• Masslinn 2000 passar alla redskap 

upp till 160 cm arbetsbredd

Masslinn sedan 1965

Masslinn utvecklades på 60-talet och var den första duken för dammbindande torkning i Europa.  
Sedan dess är Masslinn den mest köpta duken av sin sort för modern lokalvård. Under åren har  
konceptet fortsatt att utvecklas steg för steg.  
Idag erbjuder Masslinn maximal smutsupptagning för effektiv dammbindande torkning med minimal 
arbetsinsats. För att tillgodose olika användningskrav finns Wetrok Masslinn i olika storlekar och fyra 
kvaliteter med specifika egenskaper. Rätt duk för varje användningsområde.
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