
Quick&Clean engångsdukar
Snabbt – enkelt – effektivt!

Art.nr Benämning Förpackning Mått

82.480 Quick&Clean Engångsdukar med alkoholbaserat rengöringsmedel 1 st. = 50 dukar 38 × 27 cm
82.478 Quick&Clean Engångsdukar med alkoholbaserat rengöringsmedel 1 st. = 20 dukar 38 × 27 cm
82.476 Quick&Clean Aqua Engångsdukar med allrengöringsmedel 1 st. = 20 dukar 43 × 30 cm
82.470 Quick&Clean San Engångsdukar med sanitetsrengöringsmedel 1 st. = 20 dukar 38 × 27 cm
82.440 Quick&Clean Dry Torra engångsdukar för desinfektion 1 st. = 25 dukar 42 × 31 cm

Desinfektionsmedel till Quick&Clean Dry
16.560 SintOx 3 % Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter
16.580 SintOx 15 % Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter
16.550 SintoGard Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter
16.110 SintoClean HN Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter

Passande produkter för hygieniska golv
82.506 Masslinn orange Oljeimpregnerad, för medelstor ytkapacitet 1 st. = 50 dukar
82.511 Masslinn gul Oljeimpregnerad, med hög dammupptagningsförmåga, 

för stor ytkapacitet
1 st. = 50 dukar

82.516 Masslinn gul Oljeimpregnerad, med hög dammupptagningsförmåga, 
för stor ytkapacitet

1 st. = 25 dukar

82.515 Masslinn gul Oljeimpregnerad, med hög dammupptagningsförmåga, 
för stor ytkapacitet

1 st. = 10 dukar

82.520 Masslinn 2000 Med lim, hög dammupptagningsförmåga, 
tar upp liten vattenmängd, för stor ytkapacitet

1 st. = 25 dukar

82.525 Masslinn 2000 rulle Med lim, hög dammupptagningsförmåga, 
tar upp liten vattenmängd, för stor ytkapacitet

1 st. = 300 dukar

82.070 Quick Mop 380 Engångsmopp för våttorkning av släta och lätt 
strukturerade golv med mycket höga hygienkrav

1 st. = 20 moppar 

82.530 Masslinn Dusty Oljeimpregnerad, kan även användas för manuell dammtorkning 1 st. = 50 dukar
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0Quick&Clean: engångsdukar för ytor

• Perfekt fuktighet för kompromisslös renhet och kort torktid
• Dukens speciella struktur gör det enklare att fånga upp lös och hårt sittande smuts
• Bruksfärdiga rengöringsdukar i återförslutningsbar förpackning
• Ergonomiska, dukarna behöver inte vridas ur
• Kan användas på alla ytor
• Ingen dosering av rengöringsmedel
• Sparar tid och pengar, dukarna behöver inte tvättas
• Inga investeringskostnader
• Engångsduk för effektiv rengöring med mycket höga hygienkrav 
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Nära till hands, enkla att använda, stark rengöringsförmåga 

Quick&Clean är engångsdukar för professionella användare. Engångsdukarna kan användas för 
manuell rengöring samt för desinfektion av alla hårda, tvättbara ytor. Dukarna är förfuktade med 
rengöringskemikalier och därmed redo att användas direkt. Eftersom dukarna enbart används en gång 
upprätthålls bästa möjliga hygien och det uppstår ingen bakteriespridning. Du behöver varken ta med 
vattenhinken eller fylla den på nytt. Quick&Clean Dry är särskilt lämpad för desinfektion och fuktas med 
önskade kemikalier.

Användningsområden

Effektivt
• Kan användas direkt
• Liten förberedelse
• Enkla instruktioner
• Hög ytkapacitet

Hygieniskt
• Ingen bakteriespridning
• Virvlar inte upp damm
• Inga feldoseringar
• Inga tvättkostnader

Ergonomiskt
• Dukarna behöver inte vridas ur
• Ingen vattenhink m.m. behövs
• Enkelt och lätt

Hälso- och sjukvård
Det är viktigt att rengöringen är felfri och hygienisk, 
särskilt inom hälso- och sjukvården. Metoden ”en 
duk per rum” fungerar perfekt med Quick&Clean. 
Vattenanvändningen reduceras till ett minimum.

Företag med utställningsrum 
Enstaka smutsfl äckar kan tas bort snabbt och effektivt 
emellanåt. Dukarna kan utan problem användas av 
personal som inte arbetar med rengöring.

Lokalvård
För effektiv rengöring av små till medelstora ytor inom 
lokalvården. På kontor fi nns det alltid lös, lätt sittande 
smuts som man snabbt och regelbundet måste kunna 
ta bort.

Andra användningsområden
Företag som inte har möjlighet att tvätta och/eller inte 
har någon vattenanslutning i närheten.

Quick&Clean Dry

Torra dukar särskilt för desinfektion inom 
hälso- och sjukvården.
• Möjlighet att förfukta dukarna
• Inga tvättkostnader 
• Ingen korskontaminering
• För perfekt hygienisk desinfektion

Quick&Clean San

Dukar fuktade med surt underhållsrengöringsmedel för 
ytrengöring i sanitetsutrymmen
• Tar bort lätt sittande kalkrester
• Behaglig, frisk doft

Quick&Clean Aqua

Dukar fuktade med allrengöringsmedel för ytor, 
t.ex. inom hälso- och sjukvård.
• Fri från lösningsmedel
• Inga ångor i luften
• Svag doft

Quick&Clean

Dukar fuktade med alkoholbaserat rengöringsmedel för
ytrengöring.
• Löser upp lätt sittande smuts
• Torkar snabbt och utan ränder
• Svag lukt utan parfymering



Nära till hands, enkla att använda, stark rengöringsförmåga 

Quick&Clean är engångsdukar för professionella användare. Engångsdukarna kan användas för 
manuell rengöring samt för desinfektion av alla hårda, tvättbara ytor. Dukarna är förfuktade med 
rengöringskemikalier och därmed redo att användas direkt. Eftersom dukarna enbart används en gång 
upprätthålls bästa möjliga hygien och det uppstår ingen bakteriespridning. Du behöver varken ta med 
vattenhinken eller fylla den på nytt. Quick&Clean Dry är särskilt lämpad för desinfektion och fuktas med 
önskade kemikalier.

Användningsområden

Effektivt
• Kan användas direkt
• Liten förberedelse
• Enkla instruktioner
• Hög ytkapacitet

Hygieniskt
• Ingen bakteriespridning
• Virvlar inte upp damm
• Inga feldoseringar
• Inga tvättkostnader

Ergonomiskt
• Dukarna behöver inte vridas ur
• Ingen vattenhink m.m. behövs
• Enkelt och lätt

Hälso- och sjukvård
Det är viktigt att rengöringen är felfri och hygienisk, 
särskilt inom hälso- och sjukvården. Metoden ”en 
duk per rum” fungerar perfekt med Quick&Clean. 
Vattenanvändningen reduceras till ett minimum.

Företag med utställningsrum 
Enstaka smutsfl äckar kan tas bort snabbt och effektivt 
emellanåt. Dukarna kan utan problem användas av 
personal som inte arbetar med rengöring.

Lokalvård
För effektiv rengöring av små till medelstora ytor inom 
lokalvården. På kontor fi nns det alltid lös, lätt sittande 
smuts som man snabbt och regelbundet måste kunna 
ta bort.

Andra användningsområden
Företag som inte har möjlighet att tvätta och/eller inte 
har någon vattenanslutning i närheten.

Quick&Clean Dry

Torra dukar särskilt för desinfektion inom 
hälso- och sjukvården.
• Möjlighet att förfukta dukarna
• Inga tvättkostnader 
• Ingen korskontaminering
• För perfekt hygienisk desinfektion

Quick&Clean San

Dukar fuktade med surt underhållsrengöringsmedel för 
ytrengöring i sanitetsutrymmen
• Tar bort lätt sittande kalkrester
• Behaglig, frisk doft

Quick&Clean Aqua

Dukar fuktade med allrengöringsmedel för ytor, 
t.ex. inom hälso- och sjukvård.
• Fri från lösningsmedel
• Inga ångor i luften
• Svag doft

Quick&Clean

Dukar fuktade med alkoholbaserat rengöringsmedel för
ytrengöring.
• Löser upp lätt sittande smuts
• Torkar snabbt och utan ränder
• Svag lukt utan parfymering



Quick&Clean engångsdukar
Snabbt – enkelt – effektivt!

Art.nr Benämning Förpackning Mått

82.480 Quick&Clean Engångsdukar med alkoholbaserat rengöringsmedel 1 st. = 50 dukar 38 × 27 cm
82.478 Quick&Clean Engångsdukar med alkoholbaserat rengöringsmedel 1 st. = 20 dukar 38 × 27 cm
82.476 Quick&Clean Aqua Engångsdukar med allrengöringsmedel 1 st. = 20 dukar 43 × 30 cm
82.470 Quick&Clean San Engångsdukar med sanitetsrengöringsmedel 1 st. = 20 dukar 38 × 27 cm
82.440 Quick&Clean Dry Torra engångsdukar för desinfektion 1 st. = 25 dukar 42 × 31 cm

Desinfektionsmedel till Quick&Clean Dry
16.560 SintOx 3 % Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter
16.580 SintOx 15 % Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter
16.550 SintoGard Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter
16.110 SintoClean HN Desinfektionsmedel 1 st. = 10 liter

Passande produkter för hygieniska golv
82.506 Masslinn orange Oljeimpregnerad, för medelstor ytkapacitet 1 st. = 50 dukar
82.511 Masslinn gul Oljeimpregnerad, med hög dammupptagningsförmåga, 

för stor ytkapacitet
1 st. = 50 dukar

82.516 Masslinn gul Oljeimpregnerad, med hög dammupptagningsförmåga, 
för stor ytkapacitet

1 st. = 25 dukar

82.515 Masslinn gul Oljeimpregnerad, med hög dammupptagningsförmåga, 
för stor ytkapacitet

1 st. = 10 dukar

82.520 Masslinn 2000 Med lim, hög dammupptagningsförmåga, 
tar upp liten vattenmängd, för stor ytkapacitet

1 st. = 25 dukar

82.525 Masslinn 2000 rulle Med lim, hög dammupptagningsförmåga, 
tar upp liten vattenmängd, för stor ytkapacitet

1 st. = 300 dukar

82.070 Quick Mop 380 Engångsmopp för våttorkning av släta och lätt 
strukturerade golv med mycket höga hygienkrav

1 st. = 20 moppar 

82.530 Masslinn Dusty Oljeimpregnerad, kan även användas för manuell dammtorkning 1 st. = 50 dukar

©
 C

o
p

yr
ig

ht
 b

y 
W

et
ro

k 
A

G
, 3

0/
11

/2
01

2,
 4

00
0Quick&Clean: engångsdukar för ytor

• Perfekt fuktighet för kompromisslös renhet och kort torktid
• Dukens speciella struktur gör det enklare att fånga upp lös och hårt sittande smuts
• Bruksfärdiga rengöringsdukar i återförslutningsbar förpackning
• Ergonomiska, dukarna behöver inte vridas ur
• Kan användas på alla ytor
• Ingen dosering av rengöringsmedel
• Sparar tid och pengar, dukarna behöver inte tvättas
• Inga investeringskostnader
• Engångsduk för effektiv rengöring med mycket höga hygienkrav 

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  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com


