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SafePlus - enkel og hygiejnisk
To praktiske dispensere og engangmikrofiberklude til desinfektion og 
rengøring af overflader. Fjern vira og bakterier med et snuptag!
Det hygiejniske Plus
MicronRoll giver det højeste niveau af hygiejnisk rengøring du kan 
opnå med engangsmikrofibre klude. MicronRoll er testet til at fjerne 
99,51% af bakterier samt 99,51% virus på en overflade. Den rengører 
derfor højrisikooverflader hygiejnisk og effektivt, så du undgår kryds-
kontamination. Se alle testresultaterne for MicronRoll på  
vileda-professional.dk.

Mikrofibrenes Plus
SafePlus MicronRoll kludene rengører og desinfeksierer på én og 
samme tid og gør langt bedre rent end klude uden mikrofibre. Du 
tilsætter din egen valgfri rengørings- eller desinfektionsvæske til 
kludene, tilpasset jeres behov og overflader så hygiejnen er i top. 

Funktionaliteter i SafePlus Mini og SafePlus Maxi
Innovative dispensere i to størrelser med tættilsluttende låg og nem 
adgang til at trække en klud ud. Låget er det første antibaktielle 
og selvlukkende låg på markedet og slutter så tæt, så væsken ikke 
fordamper i dispenseren i 30 dage. Både låg og dispensere tåler 

autoclave uden at miste styrke eller antibaktiel effekt i låget.
Sådan forbereder du SafePlus
• Åben låget til den forseglede polybag.
• Hæld den korrekt doserede rengøringsvæske i polybaggen og 

afvent 15 min. mens kludene opsuger væsken.
• Sæt polybaggen i dispenseren også er du klar!

Forfugt klude til mange dage af gangen uden de udtørrer
Du kan forberede mange polybags af gangen, da de holder på 
fugtigheden i op til 30 dage. Det er blot at skrue låget på igen på 
polybaggen, når væsken er tilsat. 

Dispenser til lille rulle med 30 mikrofiberklude. 
Fugt kludene med ønsket væske, isæt posen 
med rullen også er du klar! Lufttæt låg holder 
på fugten. Dispenser kan monteres på væggen 
eller på rengøringsvognen.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. pk

166910 SafePlus MicronRoll Maxi 120 klude 28 x 30 6

166918 SafePlus Dispenser Maxi (box) 4

166919 SafePlus Dispenser Maxi (box) Recycled* 4

166931 SafePlus Dispenser Feeder 12

166933 SafePlus Dispenser Flexibelt låg 12

167769 SafePlus Dispenser skruelåg 12

167771 SafePlus Dispenser Maxi box låg 5

6 liters Origo boks med lufttæt låg, som passer 
til rengøringsvognen eller bæres i hanken. 
Rullen indeholder 120 mikrofiberklude som 
forfugtes og placeres i boksen. Låget holder på 
fugten og giver nem adgang til kludene.

* Antracitgrå Origo 2 boks i 50% genbrugsplastik 

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. pk

166865 SafePlus MicronRoll Mini 30 klude 28 x 30 10

166875 SafePlus Dispenser Mini 4

166931 SafePlus Dispenser Feeder 12

166933 SafePlus Dispenser Flexibelt låg 12

167769 SafePlus Dispenser skruelåg 12

SafePlus MaxiSafePlus Mini, til rengøringsvogn og væg

Scan mig  
og se vores infovideo om SafePlus 

på kanduspointen.dk
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