SpillEx

Super absorberende. Super sikker!

Produktbeskrivelse
SpillEx består af tre lag:
• Underlaget er en hydrofil non-woven

der absorberer væsken samtidigt med
den holder overfladen tør.
• Det mellemste lag - kernen indeholder

en meget høj koncentration af super
absorberende polymerpartikler. Når
polymererne og væsken mødes omdannes de til gelé, og takket være dette
bindes væsken i kernen uden at dryppe.
• Toplaget af PE-folie er en vandbarriere

som sikrer hygiejnisk håndtering af den
anvendte klud. Mængden af væsken
som SpillEx absorberer afhænger af
væsketypen og spredningen. Ved normal brug, suger en SpillEx ca. 1200 ml
vand fra hanen eller 500 ml urin.

Anvendelses område
SpillEx er en super absorberende
engangsklud som effektivt opsuger
store mængder spildt væske fra hårde
gulve. Vand, sodavand eller øl i baren.
Perfekt til et spisested, et cafeteria, et
supermarked eller en tankstation.
SpillEx er fremragende til forurenet
væske som blod og urin, hvilket gør den

Art. nr.
146760

særdeles velegnet på operationsstuer og
i ældreplejen.
Brug helst SpillEx før du rengører gulvet så er forureningen hvor den bør være - i
affaldshåndteringen og ikke i en ren moppe.

Hygiejnisk - ingen smittespredning:
Sikker håndtering af forureninger (blod
og urin) - ingen berøring af kontaminerede overflader eller indhold.
Minimer problemet: Brug SpillEx på
plamagen før gulvrengøringen - så
forhindres spildet i at blive spredt over
et større område, som sparer både tid
og penge.

Brugsanvisning
1. Placer SpillEx på pletten med teksten opad.
2. Vent! Den tid, der er nødvendig for at
absorbere spildet afhænger af væsken
(mellem 30 sekunder og 2 minutter).
Tips! Ved større plamager kan SpillEx
blot flyttes ved at trække i den. For at
fjerne blod hurtigere - tilsættes lidt
vand så blodet fortyndes.
3. Smid ud! Tag SpillEx op fra gulvet ved
at løfte det øverste lag. SpillEx kan bortskaffes sammen med almindeligt affald,
men ved kontakt med forurenede væsker
skal den håndteres som forurenet affald.

Kundefordele
Super absorberende: Høj koncentration
af polymerer binder væsken effektivt.
Super sikkert: Væsken omdannes til
gelé og kapsles forsvarligt ind i kernen.
Løft den spildte plamage væk helt uden
at dryppe og minimer samtidig risikoen
for at glide.
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