ALTID EN REN KLUD
VED HÅNDEN
Med vores klude og oliemåtter er du sikker på altid at have
et miljøvenligt produkt i den bedste kvalitet til enhver opgave.
Vores gennemtænkte logistiksystem er din garanti for leveringssikkerhed. Vores højteknologiske specialvask sikrer, at du
altid får rene klude og oliemåtter retur, uanset hvordan de ser
ud, når du afleverer dem til vask.
DFD MEWA System arbejder med internationale standarder,
som sikrer at dine leverancer altid lever op til alle gældende
krav.

•
•
•
•

Miljøvenlig totalløsning
Automatisk system
Kvalitetsklude og oliemåtter
ISO 9001 og 14001

DFD MEWATEX® Plus

DFD MEWATEX® Ultra

DFD MEWATEX®

DFD MEWATEX® Protex

DFD MEWATEX®
DEN RIGTIGE KLUD TIL OPGAVEN
Med den rigtige type klud i hånden bliver dit daglige arbejde
nemmere. Kluden er et centralt redskab og påvirker hvor
effektivt dit arbejde bliver udført.

arbejdsforhold. Den rette sammensætning af bomuld og
kunststof gør dig i stand til at fjerne forurening på alle typer
af overflader.

DFD MEWATEX® kludene er specialudviklet af slidstærke
materialer, og udvalget af klude dækker alle brancher og

•
•
•
•

Altid rene klude med stor sugeevne
Specialudviklede klude til alle brancher
Integreret farve sorteringssystem
Sorteringssystem med tre-fasers sikkerhedskontrol

PRODUKTINFORMATION
DFD MEWATEX®
Str: 32,5 x 33,5 cm
Vægt: 40 g
Absorptionsevne:
Vand: 370% / Olie: 280%

DFD MEWATEX® Plus
Str: 35 x 34 cm
Vægt: 35 g
Absorptionsevne:
Vand: 340% / Olie: 260%

DFD MEWATEX® Ultra
Str: 38 x 39 cm
Vægt: 34 g
Absorptionsevne:
Vand: 360% / Olie: 250%

DFD MEWATEX® Protex
Str: 39 x 32,5 cm
Vægt: 40 g
Absorptionsevne:
Vand: 320% / Olie: 260%

DFD MEWA MULTITEX®
SKÅNER ARBEJDSOMRÅDET
DFD MEWA MULTITEX® måtten er en intelligent og fleksibel
løsning til alle brancher. Måtten kan bruges forebyggende
og effektivt suge op til tre liter væske. Den er ideel som
underlag ved reparation og service samt som generel
beskyttelse af arbejdsområder og gulve.

• Slidstærkt yderlag
• Speciel sugekerne af fiber
• Suger hurtigt op til
tre liter væske

SaCon® – LET TILGÆNGELIG
OG SIKKER OPBEVARING
Den specielt udviklede og UN godkendte SaCon® (Safety
Container) opbevarer kludene sikkert og let tilgængeligt.
Farvekoder sikrer effektiv sortering, så rene og snavsede
klude altid er adskilt. Containeren har lufttæt låg og kan
nemt stables og rulles.
• Nem og sikker opbevaring
• BAM og UN godkendt

PRODUKTINFORMATION
DFD MEWA MULTITEX®
Str: 60 x 90 cm
Absorptionsevne: 3 ltr (max)
Vægt: 620 g

DFD MEWA SaCon®
Str: 60 (b) x 60 (d) x 90 (h) cm
Kapacitet: Op til 800 klude

AFHENTNING

VASK

SIKKERHEDSKONTROL

LEVERING

DINE KLUDE
OG FASTE LEVERANCER
DFD MEWA System fungerer ved konstant cirkulation.
Dine klude og måtter er derfor altid klar til levering,
afhentning eller vask – det hele kører automatisk og betyder at du altid har en ren klud ved hånden.

• Altid rene klude og oliemåtter med stor sugeevne
• Specielle klude til forskellige brancher RENT
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DFD MEWA SYSTEM
EN MILJØVENLIG LØSNING
Når du vælger DFD MEWA System, får du både de bedste industriklude og oliemåtter på markedet samt en ansvarlig løsning for miljøet.
Højteknologiske vaskeprocesser skåner miljøet, og snavsede klude bliver genbrugt
op til 50 gange, inden de kasseres. De brugte klude bliver vasket i et trinvist system,
der sparer 50% af det samlede vandforbrug og reducerer forbruget af vaskemidler
med 85% ifht. traditionelle vaskeprocesser. Som resultat er udledningsvandet så
rent som drikkevand.
Med dette system lever din virksomhed op til alle gældende krav til håndtering og
transport. Det gælder både EU direktiv 2006/12/EC og ADR regler (herunder UN-/
BAM-godkendte SaCon® beholdere og vores ADR godkendte logistik).
Kludene vaskes og genbruges i et lukket system. Som resultat heraf anses de ifølge
EU kommissionens anbefalinger ikke som farligt affald. Derfor slipper du for at
rapportere til kommunen.
•
•
•

Lever op til EU kommissionens anbefalinger
Lever op til transport og sikkerhedsstandarderne ADR (UN, BAM mm.)
Miljøvenlige vaskeprocesser sparer på vand og kemikalier
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