
Izdelki za vsako 
delovno okolje in 
nalogo
Rešitve za brisanje



Ustvarjanje 
dodatne vrednosti 
z: bolj zdravimi, 
varnejšimi in 
produktivnejšimi 
delovnimi mesti.



Zagotavljanje učinkovitih 
rešitev

Zakaj izbrati naše 
rešitve za brisanje? 
KIMBERLYCLARK PROFESSIONAL* 
je vodilni svetovni dobavitelj za 
celovite rešitve za zdravje, varnost in 
higieno. Ko potrebujete zanesljive, 
visoko učinkovite rešitve za brisanje, 
se lahko zanesete na nas. 

Popolnoma smo predani:

•	 		osebnim	storitvam,	ohranjanju	
dobrih odnosov z vsakim 
kupcem in vam pomagamo 
pri iskanju najboljših rešitev

•	 		dosledno	visoki	kakovosti,	
podprti s certifikati 

•	 		inovativnim	izdelkom,	ki	naredijo	
zanesljivo in pozitivno razliko v 
vseh delovnih prostorih, kar se 
odraža v naših globalnih blagovnih 
znamkah WYPALL* in KIMTECH* 

•	 		trajnosti,	ki	je	vedno	vključena	
v način našega oblikovanja, 
izdelovanja in v transport izdelkov

Razumemo, kaj je 
pomembno za vas 
Zaradi našega sodelovanja s 
strankami po vsem svetu razumemo 
pomembnost, ki jo namenjate 
izboljšanju učinkovitosti.  

Pri iskanju rešitev za brisanje 
imamo vedno v mislih učinkovitost, 
tako da lahko vaši zaposleni delo 
opravijo hitreje, v skladu z višjimi 
higienskimi in delovnimi standardi.

Na prvem mestu je 
vaša učinkovitost 
Z več kot 15-letnimi izkušnjami na 
področju brisanja razumemo vedno 
večji nadzor nad stroški, kljub temu 
pa ohranjamo visoko raven higiene in 
produktivnosti.  
 
Ker je vaša učinkovitost pri nas vedno 
na prvem mestu, vam zagotavljamo:

•	 		najprimernejše	izdelke	za	vse	vaše	 
potrebe po brisanju 

•	 		stroškovno	učinkovitost,	ker	vam	
nudimo različne sisteme in oblike 
podajanja, ki vam pomagajo pri 
zmanjšanju porabe papirnatih krp

•	 		napredne	tehnologije,	kot	
sta material HYDROKNIT* in 
AIRFLEX*, ki omogočata bolj 
učinkovito brisanje in znižata 
stroške odstranjevanja

04-05

Trajnost in 
odpadki

08-11

Industrijska 
področja

06-07

Tabela za 
preprosto 
izbiro

12-19

Vsestranske 
krpe za 
večkratno 
uporabo

20-23

Vsestranske 
krpe za 
enkratno 
uporabo

24-31

Izbor 
specialnih 
krp za 
brisanje

32-33

Sistemi 
podajanja

34

Izjemno 
delovno 
okolje

Vsebina

3



V podjetju KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* verjamemo, da je trajnost bistvenega pomena.  
Zato tudi delujemo v smislu izpolnjevanja osnovnih ciljev, povezanih s trajnostjo.  

Lahko ste prepričani, da ob nakupu naših izdelkov ne izboljšujete samo zdravja vaših 
zaposlenih, temveč tudi podpirate svet, ki je bolj trajnostno usmerjen. 

Naše trpežne krpe

tehtajo petkrat manj 
kot standardne 

krpe, ustvarjajo 37% 
manj odpadkov.

Naše trpežne krpe

so dvakrat bolj vpojne 
kot druge papirnate krpe, 

zato jih porabite manj.

Naša vizija trajnosti –
USTVARJANJE BOLJŠEGA SVETA ZA VAS
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Zagotavlja higieno, ki je 
potrebna za zmanjševa-
nje razširjanja bakterij, 
ki povzročajo bolezni. 

Viri so omejeni, zato na 
vseh stopnjah življenj-
skega cikla izdelka, od 
načrtovanja do konč-
nega odstranjevanja, 
delamo na stalnem 
zmanjševanju negativ-
nega vpliva na okolje.

Prizadevamo si izbolj-
šati dobro počutje vseh, 
ki uporabljajo naše 
izdelke, ter zmanjšati 
količino izdelka, ki je 
potrebna za določeno 
opravilo. Na ta način bi-
stveno pripomoremo k 
obvladovanju stroškov.

Za dodatne informacije o naših prizadevanjih v zvezi s trajnostjo obiščite spletno stran www.kcpreducetoday.com/uk

Naš sistem WETTASK* 
zmanjša porabo topila za:

20%do 

in zmanjša emisije 
hlapnih organskih spojin

Varno in 
učinkovito 
delovno 
okolje

zadovoljni 
zaposleni=

= višji nivo 

angažiranja

=
izboljšana 

produktivnost

17%

manj

manj

Naš sistem upravljanja brisač omogoča odstranjevanje 
in recikliranje brisač za enkratno uporabo*. 
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Socialni 

programi v vseh 

delih podjetja 

Kimberly-Clark

odpadkov na odlagališčih

milijonov 
novih strank

zmanjšanje 
negativnega 

vpliva embalaže 
na okolje

od 2015 neto prodaj 
je okoljsko inovativnih izdelkov

absolutno znižanje emisij toplogrednih plinov

čista vlakna iz 
potrjenih virov

manjša poraba 
vode

skladnost s socialnimi 

standardi podjetja 

Kimberly-Clark

nesreč na 

delovnih 

mestih



Manj kakovostni izdelki in 
nenadzorovano podajanje povečajo 
količino odpadkov in porabo. 

Ker stroški odstranjevanja odpadkov 
temeljijo na teži ali količini, ne glede na 
to, ali odstranjujete nevarne odpadke 
ali ne, je uporaba rešitve za brisanje, 
ki združuje vrhunsko zmogljivost in 
nadzorovano podajanje, bistvenega 
pomena za zmanjšanje stroškov in 
povečanje donosnosti vašega podjetja.

Naši izdelki za brisanje nudijo 
pametne rešitve in upoštevajo vašo 
porabo, izdelani pa so tako, da 
zmanjšajo količino vaših odpadkov. 

Zgodovina naše proizvodnje nam 

omogoča izredno dobro razumevanje 
dejstva, kako kritično je zmanjšanje 
stroškov in povišanje dobička. Ob 
upoštevanju tega dejstva so naši 
izdelki in sistemi načrtovani za:

 – enostavno vzdrževanje

 – enostavno ponovno polnjenje

 – večjo učinkovitost

 – zmanjšanje odpadnega papirja

 – zmanjšanje skladiščnega prostora 

Vse to omogoča prihranek časa 
in zmanjšanje stroškov. 

V sodelovanju z vami pomagamo 
zmanjšati količino odpadkov in 
izboljšati vaše postopke in učinkovitost.

Pomoč pri 
zmanjšanju odpadkov 
in povečanju 
produktivnosti

zmanjšanje 
izgubljenega 

časa

zmanjšanje 
odpadnega 

papirja

manjši 
skladiščni 

prostor
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Izberite pravo brisačo ali 
krpo, glede na vaše potrebe
V naši celoviti ponudbi izdelkov vam nudimo širok spekter možnosti uporabe, 
oblik in rešitev za podajanje. S svetovanjem bomo našli najboljšo rešitev za 
brisanje, prilagojeno vašim potrebam in nalogam.

Pri odločanju o tem, kaj je najpomembnejše pri dani nalogi, upoštevajte 
naslednja tri področja.

01
Zmogljivost krpe
Katere vrste krp potrebujete za vašo 
nalogo?

•	 	Visoko	vpojne,	in	bolj	učinkovite?

•	 	Močne	in	odporne	proti	trganju?

•	 	Odporne	na	topila?

•	 	Malo	bombaževine?

•	 	Obarvane	za	ločevanje	nalog?

•	 	Za	enkratno	ali	večkratno	
uporabo?

02
Sistemi podajanja 
Kakšno podajanje oz. embalažo 
potrebujte?

•	 	Ali	bi	potrebovali	visoko	zmogljiv,	
prenosni in higienični sistem?

•	 	Katera	velikost	krp	bi	bila	
najučinkovitejša, toda ne preveč 
potratna?

 

03
Odstranjevanje 
odpadkov
Katero vrsto odstranjevanja 
odpadkov morate upoštevati?

•	 	Bi	radi	porabili	manj	in	istočasno	
imeli manj odpadkov?

•	 	Ali	so	boljši	rezultati	brisanja	za	
vas prav tako pomembni kot 
stroški za okolje? 

•	 	Ali brišete nevarne snovi?

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



V tabeli so prikazane specifične lastnosti krp in najprimernejša uporaba le-teh. 
S pomočjo tabele lahko hitro najdete najboljšo rešitev za brisanje glede na vaše 
potrebe. Natančnejši opis izdelkov si oglejte na naslednjih straneh.

Tabela za 
preprosto izbiro

* 1 = najšibkejše – 10 = najmočnejše

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk/products/wipers

VPOJNOST MOČ* HRAPAVE 
POVRŠINE 

OLJE IN 
MAST 

TOPILA RAZLITJE 
TEKOČINE 

PRAH IN 
UMAZANIJA

OBČU-
TLJIVE 

POVRŠINE

REŠITEV STRAN

VEČKRATNA UPORABA

5 Krpe za finomehaniko str.13

7 Industrijske krpe str.14

5 Krpe WYPALL* X90 str.15

6 Krpe WYPALL* X80 str.16

5 Krpe WYPALL* X70 str.17

4 Krpe WYPALL* X60 str.18

3 Krpe WYPALL* X50 str.19

OMEJENA UPORABA

2 Krpe WYPALL* L40 str.21

2 Krpe WYPALL* L30 str.22

1 Krpe WYPALL* L20 str.23

1 Krpe WYPALL* L10 str.23

POSEBNOSTI

10 Čistilne krpe iz 
mikrovlaken WYPALL*

str.30

2 Čistilne krpe WYPALL* str.31

Rešitve za brisanje, posebne naloge Krpe KIMTECH* str.25

Rešitve za brisanje, posebno za industrijske površine Sistem WETTASK* str.26
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Proizvodnja kovin
Razumemo nadzor nad stroški in hkrati zahtevo po ohranjanju 
visoke ravni učinkovitosti in kakovosti. S svetovanjem 
vam lahko pomagamo optimizirati učinkovitost brisanja 
in zmanjšati stroške ter količino odpadkov. Zagotavljamo 
obsežno, visoko kakovostno ponudbo izdelkov, ki 
podpirajo celotne postopke pri proizvodnji kovin:

Obdelava kovin
Pri oblikovanju ali predelavi kosa ali plošče kovine v del, 
komponento ali končni izdelek se uporabljajo procesi, kot 
so brušenje, rezanje, oblikovanje ali strojno obdelovanje. 

Vključene naloge so:

Splošno brisanje

Predlogi izdelkov:

Krpe WYPALL* X80, krpe WYPALL* L30, čistilne 
krpe WYPALL*, industrijske krpe

Priprava površine 
in zaključna 
obdelava kovin
Ko izdelate del ali komponento, je 
potrebno površino očistiti in pripraviti, 
npr. s peskanjem, navadnim ali 
kemičnim čiščenjem. Ko je površina 
pripravljena, lahko nanjo nanesete 
zaščitni sloj. Uporabljajo se postopki, kot 
so lakiranje, rezanje ali premazovanje.

Vključene naloge so:

Priprava in čiščenje površin

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X80, krpe WYPALL* L30, krpe 
KIMTECH*/ WETTASK* SSX,  
krpe iz mikrovlaken za pripravo 
površine KIMTECH*, industrijske 
krpe, krpe za finomehaniko

Sestava
Ko komponente združite v 
končni izdelek s postopki, kot so 
zabijanje, spenjanje, pritrjevanje, 
zakovičenje ali lepljenje.

Vključene naloge so: 

Splošno brisanje

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X60, krpe WYPALL* 
L20, krpe iz mikrovlaken za 
enkratno uporabo KIMTECH*, 
krpe za finomehaniko

Vzdrževanje 
in načrtovano 
servisiranje
Pri redni pripravi, popravilu in čiščenju 
strojev, orodja in tovarniških vozil.

Vključene naloge so: 

Splošno brisanje

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X80,  
krpe WYPALL* L30,  
čistilne krpe WYPALL*,  
industrijske krpe,  
krpe za finomehaniko

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk/industries/fabricated-metal-manufacturing



Zavedamo se, da je visoko kakovostno brisanje zelo pomembno, saj 
vpliva na izboljšano produktivnost in donosnost. Naše rešitve za brisanje, 
izdelane za specifično nalogo, opravijo delo hitro in v skladu z vašimi 
standardi. Istočasno se zmanjša tudi poraba krp in čistil ter odpadkov. 
Nudimo vam široko ponudbo krp za vse naloge v transportu:

Transport

Priprava površine 
in zaključna 
obdelava kovin
Ko izdelate del ali komponento in je 
potrebno površino očistiti, pripraviti 
in zaključiti, npr. pri pripravi opažev 
in lakiranju v avtomobilski industriji. 

Vključene naloge so: 

Brisanje v nadzorovanem in tveganem 
okolju, kot npr. predhodno lakiranje 
v avtomobilski industriji in zaključno 
lakiranje v letalski industriji

Predlogi izdelkov: 

Krpe KIMTECH*/ WETTASK* SSX, 
krpe WYPALL* L40, krpe WYPALL* 
X80, krpe KIMTECH*, industrijske 
krpe, krpe za finomehaniko

Vzdrževanje
Pri redni pripravi, popravilu in čiščenju 
strojev, orodja in tovarniških vozil.

Vključene naloge so: 

Splošno brisanje

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X80, krpe WYPALL* L30, 
čistilne krpe WYPALL*, industrijske 
krpe, krpe za finomehaniko

Sestava
Pri sestavljanju več delov ali  
komponent za izdelavo ogrodja  
ali končnega izdelka. 

Vključene naloge so:

Splošno brisanje, nadzorovano in 
tvegano brisanje, kot npr. sestavljanje 
motorjev in čiščenje rezervoarjev 
za gorivo v letalski industriji.

Predlogi izdelkov: 

Krpe KIMTECH*/ WETTASK* SSX, krpe za 
tesnila KIMTECH*, čistilne krpe WYPALL*, 
krpe WYPALL* X80, industrijske krpe

Zaključna dela 
in dostava
Ko je potrebno končni izdelek pred 
dostavo stranki temeljito očistiti.

Vključene naloge so: 

Temeljito čiščenje, loščenje, 
poliranje in splošno čiščenje

Predlogi izdelkov: 

krpe iz mikrovlaken KIMTECH*, 
čistilne krpe WYPALL*

Navedeni izdelki so samo predlogi. Za najboljšo stroškovno učinkovitost in učinkovite rezultate brisanja vedno 
priporočamo, da stranke izvedejo našo celotno analizo na mestu uporabe in preizkusijo izdelke. Za podrobnosti se 
posvetujte s prodajalcem. 9



Predelava hrane
Nadzor nad stroški ne pomeni, da se morate odpovedati visokim 
higienskim standardom. Naši izdelki za predelavo hrane, so 
izdelani tako, da zagotavljajo visoke zahteve po čiščenju. 
Omogočajo enostavno in hitro uporabo, s čimer se zmanjša čas 
nedelovanja vaših naprav in pripomore k uspehu vašega podjetja. 
Med razvojem smo temeljito premislili vse faze obdelave:

Vzdrževanje
Pri redni pripravi, popravilu in čiščenju strojev, orodja  
in tovarniških vozil.

Vključene naloge so: 

Splošno brisanje

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X80, krpe 
WYPALL* L30, čistilne krpe 
WYPALL*, industrijske krpe, 
krpe za finomehaniko

Čiščenje med menjavo izdelka
Ko se določena linija uporablja za izdelavo različnih izdelkov 
ali okusov istega izdelka, je potrebno med menjavami 
očistiti linijo in odstraniti vse sledi prejšnjih izdelkov. 

Vključene naloge so: 

Čiščenje in sušenje strojne opreme

Predlogi izdelkov: 

Čistilne krpe WYPALL* X50, čistilne krpe WYPALL* 
X80, krpe WYPALL* L40, industrijske krpe

Temeljito čiščenje
Določen čas, ko proizvodno linijo zaustavijo 
zaradi temeljitega čiščenja. 

Vključene naloge so: 

Čiščenje in sušenje strojne opreme, brisanje kemikalij

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X80, krpe KIMTECH*/ 
WETTASK* DSX, industrijske krpe

Čiščenje umazanije/razlitih 
tekočin v proizvodnji
Ko je potrebno odstraniti razlito tekočino ali 
nakopičene sestavine in preprečiti kopičenje 
sestavin, ki bi prehajale v proces proizvodnje.

Vključene naloge so: 

Brisanje odvečnih sestavin, razlitih tekočin

Predlogi izdelkov: 

Čistilne krpe WYPALL* X50, krpe WYPALL* L40

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk/industries/food-processing



V higiensko tveganih okoljih vam lahko naša široka 
ponudba krp pomaga zmanjšati širjenje okužb in poveča 
zaupanje pacientov. Naši izdelki so najvarnejša izbira, ki 
vam pomagajo zadovoljiti najvišje higienske standarde 
v zdravstvu in zmanjšati širjenje bakterij in okužb.

Zdravstvo

Navedeni izdelki so samo predlogi. Za najboljšo stroškovno učinkovitost in učinkovite rezultate brisanja vedno 
priporočamo, da stranke izvedejo našo celotno analizo na mestu uporabe in preizkusijo izdelke. Za podrobnosti se 
posvetujte s prodajalcem. 

Priprava hrane 
in restavracije
Ko so na območjih za pripravo 
hrane potrebni sistemi za brisanje 
razlitih tekočin in brisanje površin ter 
ohranjanje čistoče v restavracijah.

Vključene naloge so: 

Brisanje razlitih tekočin, 
čiščenje opreme in površin

Predlogi izdelkov: 

Čistilne krpe WYPALL* X80, 
čistilne krpe WYPALL* X50, krpe 
KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Vzdrževanje 
prostorov
Ko je potrebno vzdrževanje opreme 
v prostorih in na javnih mestih 
zagotoviti zaščito pred okužbami.

Vključene naloge so: 

Splošno brisanje, razkuževanje, 
ločevanje nalog

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* X80, krpe WYPALL* 
L30, čistilne krpe WYPALL*, krpe 
KIMTECH*/ WETTASK* DSX, 
čistilne krpe WYPALL* X50/X80

Čiščenje in 
razkuževanje
Ko je potrebno v zdravstvenih 
ustanovah ohraniti najvišjo stopnjo 
higiene, kot npr. v čakalnicah, sobah 
za zdravljenje pacientov, spalnicah 
in prostorih za dojenčke.

Vključene naloge so: 

Čiščenje in razkuževanje 
površin, ločevanje nalog

Predlogi izdelkov: 

Čistilne krpe WYPALL* X80,  
čistilne krpe WYPALL* X50,  
krpe KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Nega pacientov
Ko so zaradi visokega števila pacientov potrebne 
rešitve za prekrivanje, ki jih je mogoče hitro 
uporabljati med pacienti in je potrebno čiščenje 
za ohranjanje najvišje osebne higiene pacientov.

Vključene naloge so: 

Čiščenje, sušenje in razkuževanje 
pacientov in prekrivanje površin

Predlogi izdelkov: 

Krpe WYPALL* L20, krpe WYPALL* L40, vpojne 
krpe KIMTECH*, medicinske krpe KIMTECH*
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Fast-absorbing material

Vsestranske krpe za 
večkratno uporabo

Običajna krpa WYPALL* X80

Krpe WYPaLL* X80 tehtajo 5-krat manj kot 
običajne krpe. manj je odpadka, zato so tudi 
stroški nižji.

Krpe WYPALL* za večkratno uporabo so vpojne, odporne 
proti čistilom in dovolj trpežne za zahtevna opravila, hkrati 
pa pomagajo prihraniti čas in denar. 

S pomočjo našega patentiranega materiala HYDROKNIT* 
izdelujemo naše krpe WYPALL* X tako, da s pomočjo 
visokotlačnih vodnih curkov prepletemo mehka vpojna 
papirna vlakna in polipropilen. Rezultat tega postopka so 
edinstvene krpe, ki imajo visoko stopnjo vpijanja, natezno 
trdnost in izjemno visoko učinkovitost, zato so idealne za 
najbolj zahtevna dela:

•	 	izredno	vpojne	–	z	njimi	lahko	hitro	popivnate	razlito	
tekočino, si obrišete roke in očistite strojno opremo;

•	 	močne	in	trpežne	so	mokre	in	suhe	–	idealne	za	
zahtevne naloge, kot je čiščenje strojne opreme; 

•	 	odporne	na	večino	topil	-	idealne	za	nanos	topil	na	
površino ali čiščenje; 

•	 	ne	vsebujejo	lepil	ali	veziv,	kar	zmanjša	ostanke	na	
površini.

Izboljšana vpojnost
Naša edinstvena tehnologija PowerPockets je sedaj na voljo 
v krpah WYPALL* X70 in X80. Zagotavlja boljšo vpojnost in 
moč pri čiščenju. 

Vgrajeni žepki pomagajo hitreje in učinkoviteje očistiti 
umazanijo in nesnago, zaradi česar so površine bolj čiste, 
količina odpadkov pa je manjša.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Izredno prilagodljive krpe, 
odporne proti trganju, za 
čiščenje ozkih prostorov
•	 	Material HYDROKNIT*, odporen proti trganju 

Krpe so odporne proti trganju, so maksimalno 
prilagodljive in omogočajo čiščenje najožjih prostorov

•	 	Krpe z malo bombaževine 
Posebna tehnologija vlaken zmanjša stopnjo 
„bombaževine“ v primerjavi z večino drugih netkanih 
materialov

Krpe za 
finomehaniko

Idealne za:
•	 	Zahtevno brisanje 

Elastičen material krpe, podoben krpam iz blaga, 
omogoča maksimalno prilagodljivost za čiščenje 
zahtevnih delov ali komponent

•	 	Brisanje v proizvodnji kovin 
Odporne proti trganju, idealne za najbolj zahtevna 
opravila

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Naše najmočnejše krpe, trpežne 
in elastične za najbolj zahtevna 
opravila, so idealna zamenjava za 
krpe iz blaga
•	 	Hitro vpojni material HYDROKNIT*, odporen proti 

trganju Krpe so odporne proti trganju, idealne za najbolj 
zahtevna opravila

•	 	Elastičen	material,	ki	daje	občutek,	kot	da	so	krpe	iz	
blaga, omogoča učinkovito in udobno brisanje

 

Industrijske 
krpe

Idealne za:
•	 	Zahtevna vzdrževalna dela 

Krpe so idealne za brisanje olja in maščob

•	 	Brisanje v proizvodnji kovin 
Čiščenje hrapavih površin brez trganja krpe

•	 	Pripravo površin 
Krpe je možno izpirati, namenjene so za večkratno 
uporabo, zelo primerne so za delo z mazivi in čistili 
ter za čiščenje maščob in olj

na voljo z našo tehnologijo 
PowerPockets za dodatno 
učinkovitost brisanja

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Krpe  
WYPaLL* X90
2-slojni material omogoča 
boljšo vpojnost 
Krpe WYPALL* X90 učinkovito izboljšajo učinkovitost 
na delovnih mestih:

•	 	Zmanjšanje odpadkov  
2 sloja naprednega materiala HYDROKNIT* sta 
zlepljena skupaj, zaradi česar so krpe bolj trpežne 
in močnejše ter pripomorejo k do 35-odstotnemu 
zmanjšanju odpadka1

•	 	Za hitrejšo izvedbo nalog  
Ker 2-slojni material združuje poliestrska in lesna 
vlakna, je krpa bolj vpojna, kar omogoča hitrejše in 
učinkovitejše brisanje

•	 	Zmanjša tveganje poškodbe površin  
Poliestrska vlakna ustvarijo mehko in udobno krpo za 
enostavnejše čiščenje težavnih območij

•	 	Inovativno nadzorovano podajanje  
Pomaga pri nadzoru stroškov porabe in k dodatnemu 
zmanjšanju odpadkov

neverjetno - samo 5 
velikih rol s krpami 
WYPaLL* X90 lahko 
vpije 200 litrov olja!

Idealne za:
•  Izredna vpojnost 

Za popivnanje razlitega olja ali vode

•	 	Enostavno	in	zahtevno	brisanje 
Za stroje in majhne komponente zaradi visoke 
prilagodljivosti

•	 	Na	dotik	kot	krpa 
Dovolj mehke za brisanje rok

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Močne, trpežne krpe, za zahtevna 
vzdrževalna dela in brisanja
Krpe Wypall* X80 so visoko vpojne in trpežne krpe, 
ki omogočajo hitro opravljanje dela. Krpe WYPALL* 
X80 so idealna zamenjava za krpe iz blaga:

•	 			Hitro vpojni material HYDROKNIT*, odporen proti 
trganju 
Krpe so dovolj močne za čiščenje najbolj 
hrapavih površin brez trganja

•	 	Uporabljajo se z vodo in čistili 
Lahko jih izperete in ponovno uporabite

   

Krpe 
WYPaLL* X80

Idealne za:
•	 		Zahtevno brisanje strojev in komponent 

Čiščenje hrapavih površin brez trganja krpe

•	 		Vzdrževalna dela 
Zelo primerne za delo s čistili ter za čiščenje maščob 
in olj

•	 		Pripravo površin  
Krpe je možno izpirati, primerne so za delo s čistili 

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

En listič krpe WYPaLL* X80 
je dovolj močan, da lahko 
dvigne maso 60 kg.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

Tehnologija/certifikat



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Krpe 
WYPaLL* X70
Hitro vpijanje, za srednje 
zahtevne naloge 
Krpe WYPALL* X70 ostanejo mehke, trpežne in 
ohranijo svojo obliko tudi, ko so mokre:

•	 	Dolgotrajna, učinkovita vpojnost 
Učinkovito očistijo olje, umazanijo in topila

•	 	Enostavne za uporabo 
 Krpe ostanejo mehke, trpežne in ohranijo svojo 
obliko, tudi ko so mokre, lahko jih uporabljate s 
čistili

•	 	Stroškovno učinkovite  
Enostavno jih izperite in ponovno uporabite, pri 
tem pa zmanjšajte odpadke

•	 	Večnamenske  
 Očistijo orodja in stroje in so primerne za stik s 
hrano

Idealne za:
•  Zahtevna vzdrževalna dela 

Učinkovito očistijo olje, umazanijo in topila, 
orodja in stroje pa ohranijo čiste

•  Čiščenje orodja in strojev 
Brisanje tekočin in zaščita delov

•  Kovinske površine 
Hitro vpojne, mehke in trpežne, za enostavno 
in učinkovito čiščenje

Izvedenke, 
ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Vsestranske in trpežne,  
za natančno brisanje
Krpe WYPALL* X60 in X50, ustvarjene za enostavne naloge, 
splošno brisanje, vključno s čiščenjem stekla. Krpe so:

•	 	Udobne in lahke 
Za natančno čiščenje delov, popivnanje manjših razlitih 
tekočin, doseganje težko dostopnih površin in brisanje 
rok

•	 	Primerne	za	uporabo	z	razredčili	in	čistili 
Krpe so dovolj močne za odstranjevanje lepila, olja in 
umazanije

•	 	Primerne	velikosti	za	enostavnejša	opravila 
Zagotavljajo dobre rezultate in pomagajo zmanjšati 
odpadke in obratovalne stroške

Krpe WYPaLL* 
X60/50

Idealne za:
•	 	Nanos	maziv	in	natančno	čiščenje 

Primerne za uporabo z razredčili in topili. Doseganje 
tesnih rež in zahtevno brisanje delov stroja

•	 	Čiščenje	in	brisanje	stekla 
Odstranjevanje maščob, olja in umazanije

•	 	Čiščenje	končnih	izdelkov 
Zagotavljajo visoko kakovostno prevleko

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

Tehnologija/certifikat



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Visoko zmogljive za higienska 
čiščenja 
Visoko vpojne in trpežne krpe, zelo učinkovite za 
celodnevno uporabo: 

•	 	Štiri barvne različice 
  Krpe v štirih barvah, omogočajo ločitev opravil ter 
tako preprečujejo tveganje navzkrižnih okužb

•	 	Izperite in ponovno uporabite 
Optimalna uporaba za povečanje življenjske 
dobe posamezne krpe in posledično zmanjšanje 
odpadkov in znižanje stroškov uporabe

•	 	Dve ravni zmogljivosti  
Izbirate lahko med visoko vpojnostjo in 
dolgotrajno močjo (čistilne krpe WYPALL* X80) 
ali higienskim čistilnim sistemom (čistilne krpe 
WYPALL* X50) 

Čistilne krpe  
WYPaLL* X80/50

Idealne za:
•	 	Kuhinjska	opravila,	čiščenje	miz	in	pultov 

Čiščenje opreme in pripomočkov za pripravo hrane, 
brisanje starega olja in masti. Izperite in ponovno 
uporabite ter zmanjšajte stroške uporabe 

•	 	Opravila	v	industrijski	predelavi	živil 
Izredno vpojne in odporne proti trganju za globinsko 
čiščenje, menjave izdelkov in čiščenje tekočih trakov

•	 	Zmanjšanje	tveganja	prenosa	okužb 
Barvne krpe omogočajo ločitev opravil ter tako 
zmanjšajo širjenje bakterij

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

naše čistilne krpe WYPaLL* 
X50/80 vsebujejo vlakna, ki so 
certificirana s PEFC.

Tehnologija/certifikat
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HigHlY absorbent Fabric

Krpe za enkratno 
uporabo
Če za popivnanje razlitih tekočin, čiščenje 
rok in brisanje površin potrebujete krpo 
za enkratno uporabo, izberite to serijo. 
To pa zato, ker naša edinstvena struktura materiala 
AIRFLEX* z velikimi zračnimi žepki vpije več in je močnejša 
ter debelejša od običajne strukture čistilnih krp. Tako pri 
vsaki nalogi potrebujete manj lističev. 

Serija krp WYPALL* L je idealna za čiščenje večjih razlitih 
količin, učinkovita je tako pri izvajanju nalog kot tudi glede 
stroškov. V raziskavi je bilo kar 8 od 10 uporabnikov zelo 
zadovoljnih1. 

•	 	Zaradi	enkratne	strukture	vlaken	AIRFLEX*	so	čistilne	
krpe WYPALL* L zelo močne, tudi ko so vlažne, tako da 
lahko hitro očistijo razlite tekočine, ne da bi razpadle ali 
se razmočile. Več kot 2-krat močnejše, ko so mokre, v 
primerjavi z običajnimi čistilnimi krpami2

•	 	Ker	naših	krp	ne	stiskamo,	njihova	vlakna	niso	sploščena.	
Zato so naše čistilne krpe WYPALL* L na otip debelejše 
kot običajne čistilne krpe2 in imenitno ščitijo roke. Krpe 
imajo 19 % večji volumen, kot običajne čistilne krpe. 

•	 	Izredna	zmogljivost	sušenja	vlaken	AIRFLEX*	pomeni,	
da za enako delo porabite manj krp, to pomeni tudi 
manj odpadkov. Zelo vpojne čistilne krpe WYPALL*L 
lahko zmanjšajo porabo do 15 %3, skrajšajo čas brisanja 
- delo je opravljeno bolje in hitreje ter zmanjšajo stroške 
ravnanja z odpadki.

1  Neodvisna tržna raziskava, izpeljana na številnih lokacijah, 
je primerjala papirnate krpe WYPALL* L z materialom 
AIRFLEX* z običajnimi, 1-slojnimi čistilnimi krpami 
pri številnih nalogah. 8 od 10 uporabnikov je bilo bolj 
zadovoljnih s krpami WYPALL* L10 kot z običajnimi 
1-slojnimi čistilnimi krpami.

2  V laboratorijskih preizkusih so čistilne krpe WYPALL* 
L40 primerjali s 3-slojnimi čistilnimi krpami glavnega 
konkurenta. Krpa WYPALL* L40 je vpila 144 % več vode in 
37 % več olja. Trdnost v prečni smeri v mokrem stanju je 
bila 121 % večja. Volumen je bil večji za 19 %.

3  Neodvisna tržna raziskava je pokazala, da je v primerjavi z 
običajnimi 1-slojnimi čistilnimi krpami število porabljenih 
kosov čistilnih krp WYPALL*L10 manjše za 15 %.

Krpe WYPaLL* L so dvakrat bolj vpojne 
kot druge čistilne krpe. To pomeni, da 
za isto nalogo porabite 15 % manj krp.3

15 % 
manjša poraba

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Najbolj učinkovite krpe za 
splošno, enkratno uporabo
S pomočjo naše edinstvene tehnologije dvojnega, 
ponovno predelanega krepastega (DRC) osnovnega lističa 
krpe WYPALL* L40 hitro vpijejo tekočine, olje, mast in večje 
razlite količine:

•	 	Visoko vpojna krpa za enkratno uporabo  
Edinstven notranji sloj, podoben spužvi, hitro vpije 
tekočine in ostane izjemno čvrst tudi v mokrem stanju

•	 	Primerna za večino površin, vključno za brisanje rok/
obraza 
Z mehkim, otipljivim zunanjim slojem

   

Krpe  
WYPaLL* L40

Idealne za:
•	 	Rutinsko industrijsko čiščenje in splošno 

vzdrževanje 
Čiščenje večjih količin razlitih tekočin in iztekanj

•	 	Učinkovito brisanje proizvodnje linije 
Hitro vpijanje razlitih tekočin - zmanjšanje prekinitev 
v proizvodnji

•	 	Preprečevanje okužb 
Zunanji sloj je dovolj mehak za brisanje rok in obraza, 
enkratna higienska uporaba zmanjša širjenje bakterij

Zaradi edinstvene strukture 
materiala aIRFLEX* z 
velikimi zračnimi žepki krpe 
WYPaLL*L40 vpijejo dvakrat 
več vode v primerjavi z 
običajnimi čistilnimi krpami2 
in do 37 % več olja.2

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Izjemna zmogljivost, odlična 
vpojnost
Če iščete močno, vpojno krpo za enkratno 
uporabo, ki je stroškovno učinkovita, potem 
potrebujete krpo WYPALL* L30: 

•	 	Otipljiva,	lahka	tkanina 
Dovolj mehka za čiščenje obraza/rok

•	 	Ojačana	notranja	struktura	 
 Edinstvena DRC-struktura za močno in 
vpojno čiščenje mokrih površin

•	 	Odlična	cena	za	vsakodnevno	uporabo 
Stroškovno učinkovita alternativa za krpe 
z vpojnim materialom Airlaid

Krpe 
WYPaLL* L30

Idealne za:
•	 	Razlitje	olja 

Hitro vpije olje in mast

•	 	Brisanje	strojev 
Za enostavno čiščenje komponent strojev

•	 	Brisanje mokrih površin 
Mrežasta struktura ohranja obliko, tudi ko je krpa 
mokra

Izvedenke,  
ki so na voljo

Možne barve:

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

Tehnologija/certifikat



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Za lahko, natančno brisanje
Če opravljate raznovrstna čiščenja in osuševanja gladkih 
površin, priporočamo uporabo krp serije WYPALL L20 
in L10. Zmanjša se tudi število porabljenih krp: 

•	 	Hitro	vpojne,	večslojne	krpe 
Izdelane so posebej za čiščenje rahle površinske 
umazanije in popivnanje manjših količin razlitih tekočin 

•	 	Nežno	brisanje 
Primerne za poliranje ter odstranjevanje 
prahu in nesnage

Krpe 
WYPaLL* L20/10

Idealne za:
•	 	Brisanje	končnih	izdelkov 

Razlitje vode, pršenje in brisanje ter sušenje in 
brisanje rok

•	 	Odstranjevanje	manjše	umazanije,	razpršil	in	
nanos prevlek 
Poliranje stekla, gladkih površin in čiščenje orodja

•	 	Priročna,	večnamenska	uporaba 
Hitro dostopne za popivnanje razlite vode, sušenje 
in čiščenje rok ter brisanje površin, kjer se pripravlja 
hrana

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat
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Specialne  
krpe za brisanje
Dodelana zmogljivost za nadzorovana 
okolja
Pri določenih opravilih so potrebni zelo specifični izdelki 
za brisanje in sistemi za podajanje. Ob upoštevanju tega 
dejstva smo z našim strokovnim znanjem in tehnologijami 
brisanja ustvarili vrhunsko kakovostno serijo za posebna 
opravila, ki lahko pomaga povečati učinkovitost in 
produktivnost ter zmanjšati vaše stroške brisanja in porabo 
čistil. 

Krpe KIMTECH* za brisanje površin
Zagotavljajo natančnost in zanesljivost pri nadzorovanih 
in tveganih postopkih čiščenja pri transportu in v 
industrijskem proizvodnem okolju. 

Krpe KIMTECH* za večkratno uporabo
Močne krpe z malo bombaževine za večkratno uporabo 
so primerne za delo s kemikalijami in topili v transportu in 
industrijski proizvodnji.

Krpe KIMTECH* za sisteme WETTASK* 
Polnilni, popolnoma zaprt sistem brisanja, ki omogoča 
večji nadzor nad porabo topila/razkužila in nad stroški 
brisanja.

Čistilne krpe WYPALL*
Prenosne vlažne krpe brez topila. Pripravljene za uporabo 
kadarkoli in kjerkoli. Idealne za industrijsko proizvodnjo in 
transport.

Čistilne krpe iz mikrovlaken WYPALL*
Izdelane za profesionalno čiščenje, ker hitro poberejo 
in ujamejo površinsko umazanijo. Idealne za pisarne, 
zdravstvo, hotele, restavracije in pri dostavi hrane.

Krpe KIMTECH* za uporabo v letalstvu
Strokovne rešitve, ki so posebej načrtovane za natančne 
standarde za opravila v letalstvu. 

Sistem WETTaSK* s pomočjo podajanja 
posameznih lističev pomaga zmanjšati 
tveganje prenosa okužb v primerjavi s 
klasičnimi krpami za večkratno uporabo 
ob upoštevanju pravilnika o razkuževanju.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Naša ponudba krp KIMTECH* 
lahko izpolni vaše specifične 
potrebe:

Krpe KIMTECH* za brisanje površin 
Ko sta pomembna natančnost in zanesljivost, se izkaže 
znamka KIMTECH*. Nudi rešitve za čiščenje in brisanje 
pri transportu, v zdravstvu in proizvodnji. Ko je potrebno, 
zagotovi nadzorovano doslednost. 

Krpe KIMTECH* za večkratno uporabo
Čvrste krpe z malo bombaževine za večkratno uporabo, so 
idealne pri delu s kemikalijami, razredčili in topili. Odlične za 
brisanje olj in masti ter idealne za:

Uporabo v avtomobilski industriji - pri proizvodnji in 
lakiranju 
Krpa je 100-odstotno brez silikona 

Krpe  
KImTECH*

Izberete lahko:
•	 	Krpe	za	prah 

Odstranjevanje prahu pri peskanju v industrijskih in 
proizvodnih okoljih

•	 	Krpe	za	tesnila 
Netkana, odprta struktura, idealna za brisanje tesnil z 
orodij in krtač

•	 	Krpe	iz	mikrovlaken 
Za opravila pri dostavi avtomobilov - ta stroškovno 
učinkovita, pralna in visokokakovostna poliestrska/
poliamidna krpa ne razpade

•	 	Krpe	za	proizvodni	proces 
Čvrste krpe z malo bombaževine za večkratno uporabo, 
so idealne pri delu s kemikalijami, razredčili in topili.

Izvedenke, ki so na voljo

Tehnologija/certifikat

Možne barve:
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Polnilni sistemi  
za brisanje WETTaSK* za 
uporabo v industriji
Produktivnost
•	 	Sistem,	ki	je	pripravljen	za	uporabo,	prihrani	čas	in	delo	

zaposlenim

•	 	Omogoča	prilagodljivost	za	uporabo	najljubših	topil/
kemikalij

Donosnost
•	 	Poraba	topil	se	zmanjša	za	najmanj	20%

•	 	Manjši	stroški	odstranjevanja	odpadkov

Zdravje in varnost
•	 	Zmanjšajte	vaš	vpliv	na	okolje	z	manjšimi	emisijami	hlapnih	

organskih spojin

•	 	Omejena	izpostavljenost	topilom

•	 	Povečanje	varnosti	osebja

Krpe KIMTECH* SSX ustrezajo  
zahtevam industrijskih standardov za  
topila na osnovi:

Krpe KIMTECH* SSX za  
industrijsko proizvodnjo
•	 	Strukturiran	material	za	odstranjevanje	umazanije

•	 	Združljiv	z	različnimi	topili

Naši polnilni in zaprti sistemi brisanja, izdelani posebej za 
brisanje raztopin in pripravo površin, nemudoma izboljšajo 
varnost in zmanjšajo verjetnost razlitja čistila. Idealne za: 
Industrijsko proizvodnjo in transport.

Močne in vpojne za uporabo, pri kateri je zaželeno malo 
bombaževine.

V skladu z zahtevami v letalski industriji 
Krpa z malo bombaževine, brez silikona, s stabilno vrednostjo 
pH za uporabo s topili in močnimi kemikalijami. Vse naše krpe 
WETTASK* SSX imajo certifikat BMS 15-5F in AMS 3819B ter 
izpolnjujejo zahteve za uporabo v letalskem transportu.

Krpe 
WETTaSK* SSX

Idealne za:
•	 	Brisanje	industrijskih	površin 

Uporaba izbranega čistila

•	 	Pripravo	površin 
Uporaba s topili in močnimi kemikalijami

•	 	Brisanje	površin	v	zdravstvu 
Uporaba izbranega razkužila/čistila

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

•	 	MEK

•	 	izopropanol	aceton

•	 	n-heptan

•	 	etanol

•	 	etilacetat

•	 	ksilen

•	 	cikloheksan

•	 	triklorometan

Tehnologija/certifikat BMS 15-5F / AMS 3819B



 

Razlikovanje 
površin v zdravstvu
Krpe WETTASK* DSX/DS

V sodelovanju z vami vam lahko pomagamo ustvariti 
bolj zdravo delovno okolje v zdravstvu.
Čistoča površin je izredno pomemben dejavnik za omejitev prenosa okužb. 
Potencialno škodljive bakterije lahko na neočiščenih površinah preživijo več ur. Zato 
se učinkoviti programi nadzora nad okužbami zanesejo na redno čiščenje površin.

Ob upoštevanju tega dejstva so bile načrtovane krpe KIMTECH* za polnilni sistem 
krp WETTASK*. Naš polnilni, kompaktni, samostojni sistem z vlažnimi krpami 
omogoča izredno učinkovito in stroškovno ugodno brisanje kritičnih predelov v 
zdravstvu ter pomaga zmanjšati nevarnost širjenja okužb.

Sistem je združljiv z različnimi vrstami sredstev za čiščenje in razkuževanje, ki 
imajo za osnovo:

•	 	glukoprotamin	(alkohol)

•	 		benzalkonijev	klorid	(BKC)	in	N-(3-aminopropil)-N- 
dodecilpropan-1,3-diamin

•	 	benzalkonijev	klorid	(BKC)	-	glutaraldehid

Krpe KIMTECH* za polnilni sistem krp WETTASK* 
V podjetju KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* že dolgo časa pomagamo osebju 
v zdravstvu pri izvajanju vsakodnevnih obveznosti v skladu z najvišjimi standardi. 
Naše izkušnje na tem področju pomenijo naše prizadevno delo za razumevanje 
vaših potreb in naše razvojne ekipe stremijo k njihovemu doseganju z inovativnimi 
rešitvami.

Stroškovno ugodno
•	 	En	sam	paket	krp	omogoča	razkužitev	področja	do	250	m²

•	 	Samotesnilni	pokrov	preprečuje	izhlapevanje	čistilne	raztopine	med	
uporabo

•	 	Podajanje	posameznih	lističev	omogoča	večji	nadzor

•	 	Posamezne	krpe	so	načrtovane	za	optimalno	uporabo	čistilne	tekočine

Varno in zanesljivo
•	 	Ugotovitve	raziskav	nazorno	prikazujejo,	da	krpe	KIMTECH*	ohranjajo	

učinkovitost razkuževanja v obdobju najmanj 28 dni

•	 	Nameščen	samotesnilni	pokrov	ohranja	krpe	vlažne	in	pripravljene	za	
uporabo, ko jih potrebujete

•	 	Popolnoma	zaprt	sistem	podajanja	zagotavlja	večjo	varnost	pred	
brizganjem in razlitjem – čistilna tekočina se nanese samo, ko je potrebno

Raznoliko in prenosno
•	 	Pripravite	lastne	navlažene	krpe	po	natančni	lastni	specifikaciji	z	

dodajanjem priljubljene čistilne raztopine v sistem

•	 	Prenosnost	sistema	omogoča	uporabo	v	celotni	zdravstveni	ustanovi

Izberite pravo možnost
Vaša izbira materialov za brisanje lahko 
bistveno vpliva na zmogljivost razkužila. 
Samo 1,75 litra razkužila v kombinaciji z 
našim sistemom WETTASK DS/DSX omogoča 
razkužitev	območja	velikosti	250	m²	in	več.	

Testiranja, ki so se izvajala v obdobju prek 4 
tednov, so prikazala veliko učinkovitost obeh 
vrst krp KIMTECH* / WETTASK* DS in DSX.
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   Izredna učinkovitost v celotnem 
obdobju 4 tednov

   Prestano testiranje z minimalnim 
faktorjem poslabšanja

  Razkužilo A vsebuje  
(benzalkonijev klorid + glukoprotamin 2) 

  Razkužilo B vsebuje  
(glutaral + benzil-C12-18-alkiddimetilamonijev 
klorid + didecilmetilamonijev klorid) 
 

  Razkužilo C vsebuje  
(benzil-C12-18 alkiddimetilamonijev klorid 
+ N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropen 
-1,3-diamin)
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Idealne za:
Zdravstveno okolje, kjer je potreben optimalen nadzor 
nad okužbami:

•	 	Odpornost	na	plesen	in	biološko	rast 
Krpe s kemično obdelano površino ščitijo paciente na 
območjih akutne in primarne nege

•	 	Dolgotrajnejša	zaščita 
Na obrisani površini krpa pušča količino razkužilnega 
sredstva in omogoča nadaljnjo nemoteno delo.

•	 		Nadomestilo	za	razpršila 
Zmanjšanje odpadkov in boljši nadzor nad stroški

omogočen je večji nadzor nad 
porabo topila/razkužila in stroški 
brisanja
To je nov sistem za brisanje. Izdelali smo popolnoma zaprt 
sistem za brisanje za ponovno polnjenje. Sistem omogoča 
boljši nadzor nad kemikalijami in nudi navlažene krpe, 
specifične za čiščenje v vašem sektorju. Enostavno dodate 
čistilo po vašem izboru: 

•	 	Povečanje	higienskih	in	varnostnih	standardov 
 Navlažene krpe pomagajo nadzirati stroške za topilo in 
razkužilo

•	 	Popolnoma	zaprt	sistem	 
Za zmanjšanje prenosa okužb, kemičnih hlapov in 
brizganja ter večjo varnost osebja

Krpe  
WETTaSK* dSX/dS

naš sistem WETTaSK* zmanjša porabo 
čistila za najmanj 20% v primerjavi z 
običajnimi krpami iz blaga in drugimi 
odprtimi sistemi.
Enostavno izberite krpe KIMTECH*, ki najbolj ustrezajo 
vašemu opravilu in dodajte kemično čistilo, ki ga že 
uporabljate. Dodajte do 2,5 litra topila oz. dokler krpa ni 
dovolj mokra za uporabo.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Razumevanje dejstva, da je 
priprava in čiščenje površin 
izredno majhen del celotnega 
procesa proizvodnje, popravil 
in vzdrževanja letala in opreme, 
je kritično in zahteva natančne, 
prilagojene izdelke.

Krpe KImTECH* za 
uporabo v letalstvu

Krpe za splošno uporabo in 
brisanje kemikalij
•	 	Enostavno	za	uporabo	- 

čistilna raztopina, ki omogoča 
zmanjšanje odpadkov in izboljšanje 
produktivnosti v zvezi s splošnimi 
postopki čiščenja. 

•	 	Boljši	nadzor	podajanja in uporaba 
topila omogoča zmanjšanje 
odpadkov in boljšo skupno 
delovanje v primerjavi s klasičnimi 
sistemi s paketi/posodo ter z 
izvedbami za enkratno uporabo.

Trpežne krpe z malo 
bombaževine
•	 	Napreden	material z optimalno 

količino bombaževine za natančen 
nadzor.

Krpe za abrazivne površine 
v letalstvu
•	 	Izredno	trpežne krpe za uporabo v 

letalstvu so posebej načrtovane za 
abrazivne površine.
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Čistilne krpe iz 
mikrovlaken WYPaLL*

Čistilne krpe iz mikrovlaken 
WYPaLL* vpijejo 8-krat več 
tekočine od svoje lastne teže.

Izdelane za profesionalno 
čiščenje
Čistilne krpe iz mikrovlaken WYPALL* za večkratno uporabo 
lahko operete do 300-krat, kar pa ne vpliva na njihovo 
učinkovitost.  
Ustvarjanje bolj stroškovno učinkovite izbire za profesionalne 
čistilce: 

•	 	Čistilne	kemikalije	niso	potrebne 
Zmanjšanje vaših letnih stroškov čiščenja, poleg tega pa 
pripomorete k varstvu okolja

•	 	Štiri	barvne	različice	za	enostavno	ločevanje	opravil 
Pomaga zmanjšati prenos okužb

•	 	Izdelane	za	zajemanje	in	zadrževanje	površinske	
umazanije 
Za hitrejše in učinkovitejše čiščenje

Idealne za:
•	 	Čiščenje	miz	in	površin 

Učinkovito zajame in zadrži umazanijo

•	 	Čiščenje	stekla	in	ogledal 
Gladka tekstura zelene krpe iz mikrovlaken za brezhibno 
čiste odsevne površine

•	 	Zmanjšanje	nevarnosti	prenosa	okužb 
Ena barvna krpa na opravilo, s čimer ohranjate visoke 
higienske standarde

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

Znatno izboljšana moč čiščenja
Krpa iz mikrovlaken Bombažna krpa

Površina je čista, suha in 
zloščena

Pobere 
in zadrži 
umazanijo in 
vlago

Umazanijo in 
vlago samo 
potiska pred 
seboj

Površina je umazana in mokra

Tehnologija/certifikat
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1.  Strukturirana površina in 
napredno čistilo učinkovito 
razkrojita in raztopita 
trdovratno umazanijo in 
nesnago 

2. Vpojni sloj vpije in zadrži 
umazanijo ter preprečuje, da bi 
ponovno prišla na roke

3. Gladka površina očisti 
morebitno preostalo 
umazanijo, kožo pa prepoji z 
vlažilnim sredstvom

Prepojene, prenosne krpe, 
pripravljene  
za uporabo kadarkoli in kjerkoli
Idealne za proizvodnjo, inženiring, vzdrževanje, transport in 
servisno industrijo:

•	 		Odstrani	trdovratno	mast	in	umazanijo	v	enem	koraku 
Uporaba gelov, krp, mila ali vode ni potrebna

•	 		Učinkovit	vlažilni	sistem 
Posebna sestava krp iz naravnih in osnovnih sestavin 
pomaga zmanjšati suhost kože 

•	 		Posebej	izdelan	material	 
Čisti hitro, učinkovito in ekonomično

Čistilne krpe 
WYPaLL*

Idealne za:
•	 	Brez	čistila,	z	dodatnim	vlažilnim	sredstvom 

Za zaščito rok in zmanjšanje suhe kože

•	 	Močne	in	trpežne 
Odstranjevanje olja, masti in umazanije z rok, orodja in 
strojev

•	 	Nadzorovano	podajanje	enojnih	lističev 
Bolj higiensko, uporabnik se dotakne samo krpe, 
zmanjšajo se tudi odpadki

Izvedenke, ki so na voljo

Možne barve:

Tehnologija/certifikat
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Sistemi podajanja

Prenosni sistemi podajanja, načrtovani za 
vsa okolja
Ali bi za vaše okolje potrebovali visoko zmogljiv sistem, 
mobilni sistem ali higiensko podajanje posameznih lističev? 
Izdelali smo celotno serijo praktičnih in inovativnih sistemov 
podajanja, primernih za vaša individualna delovna okolja. 

Med celotnim postopkom načrtovanja vedno upoštevamo 
vaše potrebe glede uporabe, higiene, odpadkov, vzdrževanja 
in stroškovne učinkovitosti kot tudi poškodbe izdelka. Tako 
vam olajšamo izbor zanesljivega sistema podajanja.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Veliko premično stojalo za role z 
vrečo za porabljene krpe
Velika kapaciteta za prostore z veliko 
obiska; enostavno se lahko premakne 
na mesto uporabe. Na voljo tudi s 
stopalko za enoročno podajanje.

naši sistemi podajanja so 
načrtovani tako, da zagotovijo 
pravo količino izdelka. 
Pomagajo vam nadzirati 
uporabo in zmanjšati odpadke. 

Škatla BRAG*
Mobilni sistemi, ki 
nadzirajo uporabo za 
čiščenje ali brisanje na 
poti.

Odpiralna škatla
Prilagodljiv sistem, ki nadzira 
uporabo, je idealen za čiščenje 
ali brisanje na poti, omogoča 
nadzorovano uporabo in ščiti krpe.

 Podajanje zloženih/dvojno 
zloženih krp
 Najboljša izbira za takojšno 
dostopnost v specifičnih delovnih 
območjih z dvema sistemoma s 
posameznimi krpami v vodotesni 
plastični poliestrski vrečki.

Podajalnik za papirnate rjuhe
Podajalnik za papirnate rjuhe 
zagotavlja higiensko uporabo in 
se lahko pritrdi na steno v bližini 
ležišča za pregled, kar omogoča 
enostavno podajanje.

Sistem s sredinskim izvlekom
 Higiensko podajanje enojnih 
lističev, idealno za območja s 
hrano Omogoča enostavno 
in hitro vstavljanje s sprednje 
strani in higiensko čiste 
površine v skladu s HACCP.

Pokončna škatla za krpe in 
univerzalna škatla
Za takojšnje čiščenje, omogoča 
takojšen dostop do krp za razlitja v 
nujnih primerih.
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Soustvarimo izjemno 
delovno okolje*

Podjetje KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* ne prodaja 
samo odlične izdelke – ponujamo izkušnje, podporo in 
sveže poglede, zagotavljamo popolne servisne rešitve, ki 
pomagajo spremeniti videz vašega delovnega okolja.

Kako to izvedemo? Začne se z razgovori o tem, kakšno 
naj bi delovno okolje bilo. Delovno mesto zaposlenih 
ni več samo mesto, kamor prihajajo na delo, temveč 
je to okolje, kjer se počutijo izjemno varno, zdravo in 
so navdahnjeni za optimalno produktivno delo.

Naše popolne servisne rešitve ponujajo nekaj 
več kot samo izdelke: bolj zdravimi, varnejšimi 
in produktivnejšimi delovnimi mesti. 

To imenujemo izjemo delovno 
okolje*

Bolj zdravo Varnejše Produktivnejše

Bolj zdravo delovno okolje
Podjetja danes, bolj kot kdaj koli prej delujejo v zelo 
konkurenčnem okolju z vse manj zaposlenimi. Zato je 
ključnega pomena, da podjetja varujejo svoje zaposlene 
in skrbijo za njihovo dobro počutje in zdravje ter poskrbijo 
za higiensko delovno okolje. Zagotavljamo orodja, ki:

 –  povečajo delovno učinkovitost zaposlenih

 – zmanjšajo odsotnost z dela

 – zvišajo produktivnost

Povišana produktivnost
Izredno dobro razumemo dejstvo, kako kritično je 
zmanjšanje stroškov in povišanje dobička.  
Ob upoštevanju tega dejstva so naši izdelki načrtovani za:

 – večjo učinkovitost

 – zmanjšanje odpadnega papirja

 – zmanjšanje skladiščnega prostora

Vse to omogoča prihranek časa in zmanjšanje stroškov. 

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk

Poveča delovno učinkovitost 
zaposlenega

Zmanjšuje odsotnost z dela

Zvišuje produktivnost



Zavedamo se, da je izboljšanje učinkovitosti pomembno 
za vas. Na tem je bila in ostaja naša glavna usmerjenost. 

S skupnim delom lahko naši izdelki za brisanje 
učinkoviteje rešijo izzive v vašem delovnem okolju.

Skupaj ustvarjamo 
učinkovitejša delovna 
okolja

Varnostne rešitve
Spremljamo tudi vse aktualne varnostne informacije 
in vam pomagamo ostati v stiku z današnjimi 
pomembnimi varnostnimi vprašanji, da lahko nemoteno 
poslujete, zmanjšate izgubljen delovni čas in se 
pripravite na situacije, ki bi lahko ogrožale varnost vaših 
zaposlenih.

Rešitve za sanitarne prostore
Ko govorimo o sanitarnih prostorih, lahko rečemo, da za 
ta okolja postavljamo standarde. Zadali smo si nalogo, 
da dobavimo paket za doseganje najboljše higiene in 
zavestne podobe, ki združuje prepričljivo in inovativno 
paleto izdelkov.



Mi delamo za ljudi.  
Zavedamo se, da so ljudje najpomembnejši.

Oživljajo našo delovno okolje.  
Mi pa skrbimo, da je njihovo delovno okolje 
izjemno.

Izjemno delovno okolje* 
bolj zdravo, varnejše, produktivnejše.

naša obljuba

www
naročite še danes pri prodajalcu na vašem območju
Poiščite prodajalca na vašem območju: www.kcprofessional.co.uk

Za dodatne informacije o izjemnih delovnih okoljih* obiščite 
spletno stran: www.kcprofessional.co.uk
®/*blagovni znamki podjetja Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW, koda publikacije: ID4789.24 SL 04.13.


