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Brukerguide Rengjøring Desinfeksjon

SafePlus Mini 2 dl/rull 0,4 dl/rull

SafePlus Maxi 8 dl/rull 1,5 L/rull

Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS
Valhallavegen 10 • 2060 Gardermoen
www.vileda.no • vileda.professional.no@fhp-ww.com

SafePlus Mini & Maxi
Engangsmikrofiberklut for best mulig hygiene.
Sikker lagring. Alltid for hånden. Hygienisk rent resultat.

Produktbeskrivelse
SafePlus er et innovativt system som tilbyr det høyeste nivået av 
hygiene. Mikrofiberklut for best rengjøringsresultat (påvist bakterie- 
og virusopptak) sammen med en tettsittende pose for sikker  
oppbevaring (opptil 31 dager) og dispenser for enkel håndtering.

SafePlus MicronRoll: 50% viskose, 35% polyester og 15% poly-
amid er pakket i en forseglet pose med LDPE og polyamid.

SafePlus Dispenser Mini: Polypropylen (dispenser), polyamid 
(knapp), polypropylen (mater), silikon (lokk) og rustfritt stål (sprint). 
Oppbevares stående, festet til en vegg eller på Origo 2 reholdsvogn.

SafePlus Dispenser Maxi: Resirkulert polypropylen (bøtte), poly-
propylen (lokk og mater), silikon (tettsittende lokk).

SafePlus Dispenser Mini & Maxi: kan autoklaveres.

Bruksområde
Effektiv rengjøring av høyrisikoområder. SafePlus kan brukes sam-
men med desinfeksjonsmiddel, noe som gir et uslåelig resultat. 
Kombinasjonen av mikrofiber som renser dypt ned og
desinfeksjonen som etterlater overflaten ren - alt på en gang. 

SafePlus brukes der engangsmateriale er et krav og / eller der det 
er behov for desinfisering, f.eks. operasjonsrom og pasientrom. 

SafePlus etterlater et renere og sikrere resultat enn papir og andre 
servietter uten mikrofiber.

Kundefordeler
 Sertifikat viser at klutene kan behandles med desinfiserings-

middel og oppbevares uten bakterievekst i opptil 31 dager
 Sertifisert opptak av bovine koronavirus 99,51 % og 99,98 % av 

bakteriene fjernes fra overflater, uten desinfiseringsmiddel.
 Overlegent bedre resultat enn rengjørings- og desinfiserings-

servietter uten mikrofiber
 Gammastrålebehandlet for å sikre ekstra hygiene
 Etikett for tydelig merking av innhold og dato
 Lett å bruke til mange forskjellige oppgaver – tilsett det desinfise-

ringsmiddelet oppgaven krever
 Markedets første dispenser med et antibakterielt og selvlukken-

de, fleksibelt lokk - lokket sørger for at dispenseren aldri er åpen.

Brukerguide
1. Tilsett riktig mengde desinfeksjons- / oppløsningsmiddel
2. VIKTIG! Skriv navnet på det tilsatte middelet på etiketten
3. Trekk hjørnet av den første kluten ut av posen, plasser ringen i 

materen på dispenseren og trekk hjørnet av den første kluten ut 
av materen.

4. Mini - lukk dispenseren ved å trykke på knappen.  
Maxi - legg det store lokket på bøtta.

5. Vent noen minutter - væsken blir nå fordelt jevnt over klutene. 
6.  Jobb med jevne sveipende bevegelser - da tørker du rent og   

desinfiserer i ett og samme sveip.

Navn Dispenser - Art.nr / Antall SafePlus MicronRoll - Art.nr /Størrelse / Antall

SafePlus Mini 166875 / 4 stk per kartong 166865 / 28 x 30 cm / 30 stk per pk / 10 pk per kartong

SafePlus Maxi 166919 / 4 stk per kartong 166910 / 28 x 30 cm / 120 stk per pk / 6 pk per kartong


