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Erfarenhet 
En stor del av våra produkter marknadsförs under vårt eget varumärke EasiTex®. Vi har 90 års erfarenhet av 
att hjälpa våra kunder att skapa en renare arbetsmiljö. Vi erbjuder behovsanalyser och bistår våra kunder med 
grundlig service att hitta rätt produkt som bidrar till ett enklare och mer effektivt arbetssätt, en renare miljö samt 
en förbättrad totalekonomi.

Samarbeten 
Genom att samarbeta med och arbeta nära världsledande tillverkare, såsom Dupont®, Chicopee®, Pal®, Medical 
Innovations och Absorbest, har vi tillgång till ett av marknadens bredaste och mest kompetenta sortiment inom 
högkvalitativ tork och absorption. Vi lagerhåller och distribuerar torkdukar för alla ändamål, samt tar fram 
kundunika lösningar. Inget behov är för litet eller för stort, för enkelt eller svårt. 

Kvalitet
Gedigen erfarenhet och långsiktiga relationer med väletablerade leverantörer ger en bra grund för god kvalitet. 
Att vinna och behålla våra kunders förtroende genom att erbjuda högsta kvalitet på varor och tjänster är något 
vi kontinuerligt arbetar för. Förutom vår interna kvalitetspolicy, som säkerställer kvalitet i alla led från registrerad 
order tills varan är levererad och fakturerad till kund, är vi certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Miljö
Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och värna om miljön. Våra produkter tillverkas av miljövänliga 
råvaror hos miljöcertifierade leverantörer, och transporteras och omhändertas med minsta möjliga miljöpåverkan. 
Vi arbetar kontinuerligt med att minimera mängden förpackningsmaterial och se till så att detta i likhet med våra 
produkter innehåller så stor andel returmaterial som möjligt. Vi är certifierade enligt SS-EN ISO14001:2004.

Uppförandekod
Gunnar Engstrand AB främjar och kräver en hög standard vad gäller arbetsvillkor, miljö och etik hos våra 
leverantörer och deras underleverantörer. Vår uppförandekod bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och FN:s deklaration mot korruption. Koden 
omfattar såväl Gunnar Engstrand AB, våra leverantörer som våra samarbetspartners.

Välkommen till Gunnar Engstrand AB. Hos oss finner ni ett brett och innovativt 
produktsortiment. Vi marknadsför ett heltäckande sortiment av högkvalitativa 
torkdukar och absorbenter som sträcker sig från textila putstrasor och absorbenter för 
industriellt bruk, till speciellt framtagna non-woven dukar och kemikalieabsorbenter 
för användning i renrumsmiljö och lab. Vi är även stolta att erbjuda ett brett sortiment 
av torkdukar, absorbenter, lakan och täckesprodukter för den offentliga sektorn.

Gunnar Engstrand AB arbetar enligt ledorden kvalitet och kontinuitet, med 
målet att erbjuda kunden ett sortiment som möter alla krav när det gäller ökad 
effektivitet, hygien, minimala fibersläpp och maximal absorption till lägsta  
möjliga totalkostnad.

Om oss och våra produkter
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EasiTex non-wovendukar är speciellt framtagna för miljöer som kräver minsta möjliga fibersläpp. 
De lämpar sig väl vid de flesta torkbehov och är ett överlägset alternativ vid arbete med finmekanik, 
hydraulik, lackering och i laboratorier.

De absorberar petroleumprodukter, vatten, lösningsmedel, färg samt syror och baser i moderata 
koncentrationer. Torkdukarna bibehåller sin struktur och styrka även i vått tillstånd, är effektiva och 
lätta att använda samt ger en mycket bra totalekonomi. Innehåller ej silikon eller formaldehyd.

EasiTex Torkdukar

Kombinerad städ-, disk- och torkduk. Passar bra där kraven på hygien och lågt 
fibersläpp är högt ställda. De har hög hållfasthet och behåller sin höga styrka 
även i vått tillstånd. Repar inte ömtåliga ytor.

EasiTex 40

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
403138 Ark Vit 30 x 38 cm 8 x 80 ark/fp
403038R Rulle Vit 30 x 38 cm 2 x 500 ark/fp

Cellulosabaserat torkpapper för hög absorption, bundet med polypropylen för 
ökad styrka. Mycket hög totalekonomi.

EasiTex Classic

Släta torkdukar

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
302738R Rulle Vit 27 x 38 cm 2 x 450 ark/fp
553138 Ark Vit 31 x 38 cm 6 x 46 ark/fp
553135R Rulle Vit 31 x 35 cm 750 ark/rulle

Mjuk, bulkig och högabsorberande. Lämpar sig väl för avtorkning och 
desinfektion. Tar effektivt upp gel, oljor, fetter och andra tjocka vätskor.

EasiTex 80

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
803542 Ark Grå 35 x 42 cm 5 x 130 ark/fp
803840R Rulle Grå 38 x 40 cm 950 ark/rulle
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Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
923038 Ark Vit 30 x 38 cm 8 x 65 ark/fp
923038R Rulle Vit 30 x 38 cm 2 x 350 ark/fp

Hög absorption, stark, minimalt fibersläpp. Kräppad fyllig känsla. 

EasiTex 92

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
953138 Ark Turkos 30 x 38 cm 8 x 60 ark/fp

Hög absorption, stark, minimalt fibersläpp. Torkar helt torrt. Kräppad fyllig 
känsla. 

EasiTex 95

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
823038 Ark, Light Vit 29 x 38 cm 8 x 55 ark/fp
823038R Rulle, Light Vit 30 x 38 cm 500 ark/fp
823842 Ark, Light Vit 38 x 42 cm 5 x 100 ark/fp

Stark och superabsorberande duk. Hålad struktur för lite mer ”riv” utan att 
repa. Effektiv partikelupptagning. Mycket ekonomisk.

EasiTex Purolin

Kräppade torkdukar

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
412838 Ark Blå 28 x 38 cm 8 x 75 ark/fp
412838R Rulle Blå 28 x 38 cm 2 x 600 ark/fp

Passar bra där kraven på hygien och lågt fibersläpp är högt ställda. De har hög 
hållfasthet och behåller sin höga styrka även i vått tillstånd. 

EasiTex 41

Genombrutna torkdukar

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
443038 Ark Blå 38 x 30 cm 10 x 35 ark/fp
453038 Ark Rosa 38 x 30 cm 10 x 35 ark/fp

EasiTex 44-45
Högabsorberande torkduk för generella torkbehov. Bra våtstyrka och torkar 
torrt utan att lämna en vätskefilm efter sig. FCC-godkänd och kan användas i  
samband med livsmedelshantering.

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
962021 Ark Vit 20 x 21 cm 25 x 100 ark/fp
963138 Ark Vit 30 x 38 cm 8 x 85 ark/fp
963038R Rulle Vit 30 x 38 cm 2 x 500 ark/fp

Lågt fibersläpp, hög absorptionsförmåga, bra våstyrka. Art.nr. 962021 är för-
packad i pappask.

EasiTex 96

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
7442023 Ark, flat-packed Vit 20 x 23 cm 10 x 100 ark/fp
7442738 Ark Vit 27 x 38 cm 8 x 35 ark/fp
7443846 Ark Vit 38 x 46 cm 8 x 20 ark/fp

EasiTex 744
Unik dubbelsidig struktur, med en sida med extra grov struktur, och en slätare 
sida. Extremt lågt fibersläpp och hög absorptionsförmåga, samt en hög 
hållfasthet och som varar även i vått tillstånd.
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Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
853040R Rulle Vit 30 x 40 cm 400 ark/rulle

Högeffektiv och stark polerduk. Hålad struktur för upptagning av partiklar, 
tjocka vätskor etc. Repar inte. Minimalt fibersläpp.

EasiTex Polertork 85

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
972838 Ark Turkos 28 x 38 cm 6 x 40 ark/fp

Hög absorption, stark, minimalt fibersläpp. Hålad struktur för ökad partikel-
upptagning samt vid tjockare vätskor. Lite ”riv” utan att repa känsliga ytor. 

EasiTex 97 Plus
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Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
73158 Ark Gul 43 x 37 cm 12 x 25 ark/fp

• Hygienisk dammupptagning
• Lämnar inga rester av dammbindaren
• Unik öppen struktur för maximal upptagning av damm och andra små 

partiklar

Duster Plus dammduk

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74430 Ark Vit 61 x 36 cm 10 x 50 ark/fp
74431 Ark Blå 61 x 36 cm 10 x 50 ark/fp
74432 Ark Röd 61 x 36 cm 10 x 50 ark/fp
74434 Ark Gul 61 x 36 cm 10 x 50 ark/fp

J-Cloth Plus
• Hög absorption och partikelupptagning
• Behåller styrkan i vått som torrt
• Absorberar alla typer av vätskor och fetter
• Hålad för att ge god partikelupptagning
• Lämnar en tunn vätskefilm, idealiskt vid exempelvis sprittorkning

Chicopee erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa non-woven torkdukar för alla 
torkbehov. Sortimentet innefattar produkter för mer specifika applikationer där behoven är extra 
höga.

Bland annat finns produkter som är godkända för användning i samband med livsmedelshantering, 
produkter för renrum, för känslig optik samt torkdukar för generell torkning och städning.  

Innehåller ej silikon eller formaldehyd.

Chicopee Torkdukar

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74535 Ark Blå 43 x 32 cm 6 x 25 ark/fp
74536 Ark Vit 43 x 32 cm 6 x 25 ark/fp
74537 Ark Grön 43 x 32 cm 6 x 25 ark/fp
74538 Ark Gul 43 x 32 cm 6 x 25 ark/fp
74539 Ark Röd 43 x 32 cm 6 x 25 ark/fp

Lavette Plus
• Unik öppen struktur
• Tar upp skräp och smulor mycket effektivt
• Lätt att skölja ur, torkar snabbt och håller sig fräsch
• Förhindrar spridning av mikroorganismer
• Tjock, stark och mjuk
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Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74464 Ark Vit 51 x 36 cm 6 x 25 ark/fp
74465 Ark Grön 51 x 36 cm 6 x 25 ark/fp
74466 Ark Blå 51 x 36 cm 6 x 25 ark/fp
74467 Ark Gul 51 x 36 cm 6 x 25 ark/fp
74468 Ark Röd 51 x 36 cm 6 x 25 ark/fp

Lavette Super
• Unik öppen struktur
• Tar upp skräp och smulor mycket effektivt
• Lätt att skölja ur, torkar snabbt och håller sig fräsch
• Förhindrar spridning av mikroorganismer
• Tjock, stark och mjuk

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74305 Ark Grön 43 x 31 cm 20 x 25 ark/fp

• Högeffektiv klibbduk för användning vid lackarbeten
• Silikonfri
• Mycket hög partikel- och dammupptagning utan att lämna några rester 

av bindmedlet

VeraClean I-Tack Plus

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74607 Ark Vit 30 x 30 cm 150 ark/fp
74609 Ark Vit 22 x 22 cm 300 ark/fp

Cleanroom
• Mycket hög absorption
• Lågt fibersläpp
• Silikonfri
• Lösningsmedelsbeständig
• Stark i vått som torrt
• Godkänd i renrum 100,  ISO 5

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74717 Ark Orange 43 x 32 cm 20 x 10 ark/fp
74747 Ark Lila 43 x 32 cm 20 x 10 ark/fp

Coffee Towel
• Speciellt framtagen för rengöring av kaffemaskiner
• Öppen grövre struktur som effektivt tar bort mjölk och kalk etc
• Tjockare material som tål värme upp till 210°C.
• Färgkodad för att endast användas till kaffemaskiner, och därigenom 

motverka korskontaminering

Microfibre Plus
• Tillverkad av 100 % mikrofiber, vilket gör det enkelt att rengöra alla  

typer av ytor, snabbt och noggrant utan att lämna några ränder
• Har antibakteriella egenskaper, och är därför lämplig att använda i alla 

miljöer där man arbetar med livsmedel
• Den kan tvättas upp till 365 gånger utan att förlora sina unika egenskaper

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74721 Ark Blå 34 x 40 cm 5 x 24 st/fp
74722 Ark Röd 34 x 40 cm 5 x 24 st/fp
74723 Ark Gul 34 x 40 cm 5 x 24 st/fp
74724 Ark Grön 34 x 40 cm 5 x 24 st/fp

Microfibre Light
• Tillverkad av 100 % mikrofiber, vilket gör det enkelt att rengöra alla typer 

av ytor, från glas till rostfritt stål
• Fett, smuts och partiklar fångas effektivt upp av materialets mycket 

tunna fibrer
• Hög absorption
• Ska användas fuktad

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74737 Ark Vit 34 x 40 cm 8 x 40 st/fp
74733 Ark Vit med blått tryck 34 x 40 cm 8 x 40 st/fp
74734 Ark Vit med rött tryck 34 x 40 cm 8 x 40 st/fp
74735 Ark Vit med gult tryck 34 x 40 cm 8 x 40 st/fp
74736 Ark Vit med grönt tryck 34 x 40 cm 8 x 40 st/fp
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EasiTex® engångsmopp

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
77414313 Ark Blå 43 x 13 cm 20 x 10 st/fp
77416013 Ark Blå 60 x 13 cm 12 x 10 st/fp

Genombruten struktur. Består av tre lager: Ett partikelupptagande lager 
av PES och viskos, ett absorberande av cellulosa och ett fixerande av PP/
PE som fungerar som barriär mot stativplattan. Den hygieniska barriären 
håller moppstativet rent och torrt. Fäster enkelt på alla kardborreförsedda 
moppstativ.

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74150 Ark Vit 43 x 12,5 cm 10 x 50 st/fp

Microfibre floor mop economy

Slät, mjuk struktur. Mikrofiber av nylon/polyester/viskos. Högeffektiv med 
en unik mikrofiberteknologi, som effektivt fångar upp och håller kvar smuts 
och partiklar i moppen. Slitstark med hög mekaniskt rengörande effekt. Lägre 
förbrukning av kemikalier och inget behov av tvätt.

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74151 Ark Vit 43 x 12,5 cm 10 x 20 st/fp
74153 Ark Vit 61 x 12,5 cm 10 x 20 st/fp

Microfibre floor mop light

Slät, mjuk struktur. Mikrofiber av nylon/polyester/viskos. Högeffektiv med 
en unik mikrofiberteknologi, som effektivt fångar upp och håller kvar smuts 
och partiklar i moppen. Slitstark med hög mekaniskt rengörande effekt. Lägre 
förbrukning av kemikalier och inget behov av tvätt.

Gunnar Engstrand AB erbjuder ett komplett urval av produkter för städning/rengöring av golv, 
innehållande moppar och golvdukar för både torr- och våtmoppning, samt stativ och skaft.

De olika mopparna har alla gemensamt att de effektivt fångar upp damm, partiklar och smuts, och 
tillsammans med de lätthanterliga stativen och skaften utgör de ett perfekt sortiment för snabb och 
smidig städning.

Moppar Dukar och moppar
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EasiTex® moppstativ

EasiTex® skaft

Hela stativet kan desinficeras i desinfektor ”Spolo”.
Passar till teleskopskaft art.nr. 296218 och 483302.

Art. nr. Beskrivning Storlek Antal
482023 Moppstativ inkl. dukhållare 23 cm 10 st/fp
481701 Moppstativ inkl. dukhållare 40 cm 10 st/fp
480301 Moppstativ inkl. dukhållare 60 cm 10 st/fp

Art. nr. Beskrivning Storlek Antal
296218 Teleskopskaft, ställbart 120 - 180 cm 10 st/fp
483302 Teleskopskaft m. upphängningshål, ställbart 100 - 160 cm 10 st/fp

EasiTex® rengöringsduk

Rengöringsduk Lavette Super
Genombruten struktur. Tillverkad av polyester/rayon/viskos.
Partikelupptagande rengörings-/moppdukar för rengöring och städning. 

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
7454345 Ark Vit 43 x 45 cm 6 x 25 ark/fp
7456162 Ark Vit 61 x 62 cm 10 x 10 ark/fp

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
74464 Ark Vit 36 x 51 cm 6 x 25 ark/fp

Moppstativ och skaft

EasiTex® dammopp

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
77476020 Rulle Vit 60 x 20 cm 6 x 50 st/fp

Genombruten struktur. Tillverkad av viskos. Behandlad med ett tryckkänsligt klibbmedel/
dammbindare som effektivt fångar upp damm och andra partiklar, utan att lämna efter 
sig några rester - varken på de rengjorda ytorna eller händerna.

Teleskopskaft som passar till moppstativen ovan. 
Ställbara för att passa alla användare.
Art.nr. 296218. Längd-justering sker med ett lätt tryck på handtaget.
Art.nr. 483302. Längdjustering sker med tvåhandsfattning.

Genombruten struktur. Tillverkad av polyester/rayon/viskos.
Partikelupptagande rengörings-/moppdukar för rengöring och städning. 
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Pal International är en världsledande aktör inom tillverkning av bland annat våtdukar för 
livsmedelsindustrin och andra industriella miljöer.

PalTech våtservetter är utformade för användning i industriella miljöer där avancerad hygien och 
snabb, effektiv rengöring och desinfektion är nödvändig. Sortimentet omfattar produkter som 
är avsedda för handrengöring, samt produkter som är lämpliga att använda på hårda ytor för att 
avlägsna ohärdat silikon, färg, smuts och andra besvärliga ämnen.

Pal TX ytdesinfektionsdukar är speciellt framtagna för rengöring och desinfektion inom livsmedels- 
och restaurangbranchen. De är effektiva mot livsmedelsrelaterade patogener, samtidigt som de är 
säkra att använda i samband med mat och dryck. Ultralågt fibersläpp minskar  dessutom risken för 
kontaminering på känsliga ytor och utrustning. De är även idealiska för professionellt bruk i diverse 
miljöer där många människor handhar samma utrustning.

Pal Våtservetter PalTech våtservetter

Rengörande och avfettande våtservett
Framtagna för att avlägsna fett, olja och smuts från olika typer av släta ytor 
i industriella miljöer. Hög lösningsförmåga, som effektivt avlägsnar även 
semihärdade målarfärger, silikon, tätningsmassor och limprodukter.

Art.nr. Behållare Färg Storlek Antal
S830110PT Mjukpack Vit 20 x 30 cm 6 x 200 ark/fp

Våtservett för händer och ytor
Paltech våtservetter för händer och ytor är utformade för att effektivt avlägsna 
fett, färg, olja och smuts från både händer och ytor. Den speciellt utvecklade 
formulan  har en antibakteriell effekt och är återfuktande.

Art.nr. Behållare Färg Storlek Antal
W805110PT 2 L cylinder Vit 19,5 x 20 cm 10 x 200 ark/fp

Rengörande och avfettande våtservett, grov
Utformad för att användas på ingrott fett och smuts. Med en kombination 
av den grova, genombrutna strukturen och en innovativ lösning med 
hög upplösningsförmåga, är denna duk effektiv mot även de tuffaste 
substanserna.

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
S820520PT Mjukpack Röd 20 x 30 cm 6 x 150 ark/fp
W820520PT 3 l hink Röd 25 x 28 cm 4 x 150 ark/fp
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Speciellt framtagna för desinfektion av hårda ytor inom livsmedels- och 
restaurangbranchen. Dukarnas materialstruktur tillser en jämn fördelning 
av vätskan, och de tar effektivt död på mikroorganismer utan att efterlämna 
några rester av lösningen. Ytan lämnas ren och säker för livsmedelshantering 
på mindre än 30 sekunder. Godkända att användas på alla ytor som kommer i 
direktkontakt med livsmedel.  

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal
W200230ND 2 l cylinder Blå 19,5 x 20,5 cm 10 x 200 ark/fp
W220230ND 8 l hink Blå 19,5 x 20,5 cm 2 x 1000 ark/fp

Våtservetter för ytdesinfektion, livsmedelVåtservett för händer och ytor, grov
För avlägsnande av intorkat fett och smuts från både händer och ytor. Den 
speciellt utvecklade antibakteriella formulan är snäll mot huden, då den 
innehåller både återfuktande ämnen och vitamin E. Den grova, genombrutna 
strukturen tar effektivt bort även intorkad smuts.

Art.nr. Behållare Färg Storlek Antal
S800230PT Mjukpack Blå 20 x 30 cm 6 x 150 ark/fp
W800230PT 2 L cylinder Blå 20 x 25 cm 10 x 75 ark/fp

Våtservetter för hand- och ytdesinfektion

Pal TX våtservetter för desinfektion

Dermatologiskt testade och har en återfuktande effekt på huden. Utmärkta för 
handrengöring och effektiv ytdesinfektion, och är idealiska för användning i 
diverse miljöer där många människor handhar samma utrustning. 

Art.nr. Behållare Färg Storlek Antal
W68230ND 2 L cylinder Vit 19,5 x 20 cm 10 x 150 ark/fp

Våtservetter för hand- och ytdesinfektion, utan 
alkohol

Art.nr. Behållare Färg Storlek Antal
Q400110 8 L refill Vit 19,5 x 23,5 cm 3 x 1000 ark/fp

Speciellt framtagna för avtorkning och desinfektion av ytor och utrustning som 
utsätts för frekvent beröring av många individer, till exempel gymmaskiner, 
tangentbord, kassaapparater etc. Effektiv ytdesinfektion utan alkohol. 
Används tillsammans med Pal Maxi8 vägghängd dispenser.

Våtservetter för ytdesinfektion, 70 % IPA
Framtagna för avtorkning och desinfektion av släta ytor i industriella miljöer. 
Dukarnas materialstruktur tillser en jämn fördelning av vätskan, och de 
tar effektivt död på mikroorganismer utan att efterlämna några rester av 
lösningen. Innehåller 70 % isopropanol och är utmärkt för användning inom 
exempelvis labb.

Art.nr. Behållare Färg Storlek Antal
W807110PT 2 L cylinder Vit 19,5 x 20 cm 10 x 150 ark/fp

Våtservett för känsliga ytor, utan alkohol

Art. nr. Behållare Färg Storlek Antal
W840110PT 1,5 l cylinder Vit 13 x 18 cm 10 x 100 ark/fp

Liten och kompakt förpackning för enkel förvaring. Dukarna är lämpliga 
för avtorkning och desinfektion av kontorsutrustning som bildskärmar 
och telefoner, samt material som är känsliga mot alkohol, som exempelvis 
ansiktsmasker och annan personlig skyddsutrustning.
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Hållare för torkdukar

Väggställ för torkrulle upp till 35 cm bred.

Väggställ för torkrulle

Golvställ för torkrulle upp till 35 cm bred.

Golvställ för torkrulle

Hållaren är konstruerad i rostfritt stål, och passar alla EasiTex torkdukar i plast-
förpackning. Att enkelt dra upp en duk åt gången minskar risken att vidröra fler 
än en duk. Vägghållaren har en effektiv stålfjäder som håller förpackningen på 
plats och trycker fram dukarna allt eftersom för enkel hantering.

EasiTex® vägghållare

Klibbmattor

Avlägsnar effektivt damm- och smutspartiklar från skosulor och vagnshjul.
Lämpliga för användning i miljöer med höga krav på renhet, såsom renrum, 
lackboxar och entréer till känsliga rum. Arken är numrerade och avrivningsbara.

Önskas andra storlekar, kontakta oss.

Avrivningsbar klibbmatta

Art. nr. Typ Färg Storlek Antal lager/matta Antal mattor/fp
10145115 Klibbmatta Blå 45 x 115 cm 30 20
10160115 Klibbmatta Blå 60 x 115 cm 30 20
10190115 Klibbmatta Blå 90 x 115 cm 30 10

Art. nr. Typ Antal
990000 EasiTex vägghållare 2 st/fp

Konstruerad i rostfritt stål, passar EasiTex torkduk 38 x 42 cm.

EasiTex® vägghållare bred

Art. nr. Typ Antal
990001 EasiTex vägghållare bred 1 st/fp

Art. nr. Typ Antal
7600100 Väggställ för torkrulle 1 st/fp

Art. nr. Typ Antal
211000 Golvställ för torkrulle 1 st/fp

Art.nr. Beskrivning Passar produkt Antal
X40110HP Pal vägghängd dispenser Mjukpack 5 x 2 st/fp
X49110 Pal vägghängd dispenser 2 L behållare 5 st/fp
X51110 Pal vägghängd dispenser (beställningsvara) 8 L behållare 1 st/fp
X66000 Pal Maxi8 vägghängd dispenser, låsbar 8 L refill 1 st/fp

Pal dispensers

Ett urval av vägghängda dispensers som passar Pal våtservetter säkerställer att 
våtservetterna alltid finns tillgängliga på den plats där de behövs. Behållarna 
byts ut snabbt och enkelt.
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Art. nr. Typ Storlek Perforering Kapacitet l/fp Antal/fp
UA120 Tunt 40 x 50 cm Singel 150 l 220
UA225 Tunt 38 x 38 cm Singel 70 l 5 x 25
UA280 Tjockt 40 x 50 cm Singel 135 l 130
UA220SMS Tjockt med slitskikt på båda sidor 40 x 50 cm Singel 135 l 130
UA450SM Extra tjockt med slitskikt 40 x 50 cm Singel 175 l 100

Universal ark för absorption av alla typer av spill; oljor, vatten, kemikalier, de 
flesta syror etc. Högabsorberande och starka. Finns även med förstärkt ytskikt 
för ytterligare styrka och minimalt fibersläpp, lämpar sig till exempel vid 
torkning.

Universal ark

Universal rullar för absorption av alla typer av spill; oljor, kemikalier, de flesta 
syror etc. Högabsorberande och starka. Dubbelperforerade, horisontellt och 
vertikalt. Finns med ytskikt för ytterligare styrka och minimalt fibersläpp, 
lämpar sig t ex vid torkning eller vid lättare gångtrafik.

Universal rullar

Universal gångmattor för absorption av alla typer av spill; oljor, kemikalier, de 
flesta syror etc. Högabsorberande och mycket starka. Extra starkt slitskikt för 
ökad styrka, klarar frekvent gångtrafik. Det kamouflagefärgade ytskiktet gör 
att absorbenten ser ren ut längre. 

Universal gångmattor

Art. nr. Typ Storlek Perforering Kapacitet l/fp Antal/fp
UR348XSM2 Tjock med starkt slitskikt 44 m x 48 cm Singel 110 l 1
UR397XSM Tjock med starkt slitskikt 44 m x 97 cm Singel 220 l 1

De flesta av våra absorbenter är tillverkade av polypropylen. Detta material är idealiskt för snabb 
och effektiv adsorption av alla former av vätskor, till exempel olja och kemikalier. Genom sin mycket 
låga vikt och höga kapacitet erbjuder de ett väldigt kostnadseffektivt sätt att snabbt få upp och ta 
hand om ett spill. 

Materialet är lätt att använda och dammar inte. Produkterna används med fördel som preventivt 
skydd eller vid spill både inomhus, utomhus och på vatten. Polypropylenabsorbenter bildar endast 
koldioxid och vatten vid förbränning. 

Polypropylenabsorbenter delas in i tre huvudgrupper:

• Universal. Dessa absorbenter är hydrofila och adsorberar alla typer av vätskor, t. ex. vatten, 
oljor, kemikalier samt de flesta syror.

• Oil Only. Detta är ett så kallat hydrofobiskt material som endast adsorberar petroleumbaserade 
vätskor så som olja och fetter. Absorbenterna absorberar inte vatten, flyter och kan därför även 
användas vid oljespill på vatten.

• Chemical. För absorption av alla typer av vätskor, inklusive syror, baser och andra kemikalier. 
Lämpar sig särskilt bra i känsliga miljöer där kemikalier hanteras, och vid nödsituationer där det 
inte finns tid att identifiera vätskorna.

EasiTex Absorbenter

Art. nr. Typ Kapacitet/fp Perforering Storlek Antal/fp
UR233SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 135 l Dubbel 44 m x 33 cm 2
UR238SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 155 l Dubbel 44 m x 38 cm 2
UR148 Tunn 145 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
UR248 Tjock 215 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
UR248SM Tjock, slitskikt 215 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
UR248SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 215 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
UR278SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 175 l Dubbel 44 m x 78 cm 1
UR197 Tunn 145 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
UR297 Tjock 215 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
UR297SM Tjock, slitskikt 215 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
UR297SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 215 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
UR220PE Tjock, PE-film på undersidan 130 l Ingen 40 m x 100 cm 1
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Universal ormar för absorption av alla typer av spill; oljor, kemikalier, de flesta 
syror etc. Högabsorberande och starka. Perfekt till exempel runt läckande 
maskiner.

Universal ormar

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
US1208 8 x 120 cm 45 l 10
US1208b 8 x 120 cm 135 l 30

Universal kuddar för absorption av alla typer av spill; oljor, kemikalier, de 
flesta syror etc. Högabsorberande. Perfekt i trånga utrymmen eller till 
exempel vid ständigt droppande maskiner.

Universal kuddar

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
UP46 46 x 46 x 5 cm 140 l 10

Absorbent för 205-liters fattopp. Håller rent och snyggt ovanpå fatet och 
minskar risken för spill.

Universal fatlocksmatta

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
UFM 56 cm i diameter 22 l 25

Universal spillkit för snabb och effektiv upptagning av mindre spill av 
oljor, kemikalier, vatten etc. Passar perfekt i t ex lastbil eller truck. Packat i 
behändig förpackning.

Universal spillkit

Art. nr. Innehåll Kapacitet l/fp
USK15 10 ark, 1 orm, handskar, avfallspåse 15 l
USK40 20 ark, 2 ormar, 1 kudde, handskar, avfallspåse 40 l

Art. nr. Typ Storlek Perforering Kapacitet l/fp Antal/fp
OA120 Tunt 40 x 50 cm Singel 150 l 220
OA225 Tunt 38 x 38 cm Singel 70 l 5 x 25
OA280 Tjockt 40 x 50 cm Singel 135 l 130
OA220SMS Tjockt med slitskikt på båda sidor 40 x 50 cm Singel 135 l 130
OA450SM Extra tjockt med slitskikt 40 x 50 cm Singel 175 l 100

Oil only absorbent för upptagning av oljor. Vattenavvisande och flyter på 
vatten även i mättat tillstånd. Högabsorberande och starka. Finns även med 
förstärkt ytskikt för ytterligare styrka och minimalt fibersläpp, lämpar sig till 
exempel vid torkning.

Oil only ark

Oil only absorbent för upptagning av oljor. Vattenavvisande och flyter på vatten 
även i mättat tillstånd. Högabsorberande och starka. Dubbelperforerade, 
horisontellt och vertikalt. Finns även med förstärkt ytskikt för ytterligare 
styrka och minimalt fibersläpp, lämpar sig till exempel vid torkning eller vid 
lättare gångtrafik. 

Oil only rullar

Art. nr. Typ Kapacitet/fp Perforering Storlek Antal/fp
OR233SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 135 l Dubbel 44 m x 33 cm 2
OR238SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 155 l Dubbel 44 m x 38 cm 2
OR148 Tunn 145 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
OR248 Tjock 215 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
OR248SM Tjock, slitskikt 215 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
OR248SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 215 l Dubbel 44 m x 48 cm 2
OR197 Tunn 145 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
OR297 Tjock 215 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
OR297SM Tjock, slitskikt 215 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
OR297SMS Tjock, slitskikt på båda sidor 215 l Dubbel 44 m x 97 cm 1
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Oil only länsor för upptagning av oljor. Högeffektiva för absorption och 
avskärmning av oljespill på vatten. Vattenavvisande, flyter även i mättat 
tillstånd. Mycket starka med inutiliggande rep för säker in- och utdragning. 
Kraftiga metallklamrar för säker sammankoppling.      

Oil only länsor

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
OB318 3 m x 18 cm i diameter 315 l 4
OB518 5 m x 18 cm i diameter 262 l 2
OB2518 25 m x 18 cm i diameter 656 l 1
OBS2020 20 m x 20 cm i diameter 334 l 1

Oil only ormar för absorption och invallning av oljor.
Högeffektiva och perfekt runt maskiner etc. Vattenavvisande. 

Oil only ormar

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
OS1208 8 x 120 cm 45 l 10
OS1208b 8 x 120 cm 135 l 30

Oil only kuddar för absorption av oljor. Högeffektiva och passar även i trånga 
utrymmen och under droppande utrustning. Vattenavvisande. 

Oil only kuddar

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
OP46 46 x 46 x 5 cm 140 l 10

Absorbent för 205-liters fattopp. Håller rent och snyggt ovanpå fatet och 
minskar risken för spill.

Oil only fatlocksmatta

Art. nr. Storlek Kapacitet l/fp Antal/fp
OFM 56 cm i diameter 22 l 25

Oil only spillkit, för snabb och effektiv upptagning av mindre spill av oljor. 
Passar perfekt i t ex lastbil, truck etc. Packad i behändig förpackning. 

Oil only spillkit

Art. nr. Innehåll Kap. l/fp
OSK15 10 ark, 1 orm, handskar, avfallspåse 15 l
OSK40 20 ark, 2 ormar, 1 kudde, handskar, 

avfallspåse
40 l

Golvställ för absorbentrullar upp till 50 cm breda.

Golvställ för absorbentrulle

Art. nr. Storlek Antal
RS50 50 cm 1 st/fp
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Kemabsorbent för absorption av alla typer av  vätskor, inklusive syror, baser 
och andra kemikalier. Högabsorberande och starka. Förstärkt ytskikt för 
ytterligare styrka och minimalt fibersläpp.

Chemical ark

Art. nr. Typ Storlek Perforering Kapacitet l/fp Antal/fp
CA300SMS Tjockt med slitskikt på båda sidor 40 x 50 cm Singel 135 l 100

Kemabsorbent för absorption av alla typer av  vätskor, inklusive syror, baser 
och andra kemikalier. Högabsorberande och starka. Förstärkt ytskikt för 
ytterligare styrka och minimalt fibersläpp.

Chemical rulle

Art. nr. Typ Storlek Perforering Kapacitet l/fp Antal/fp
CR348SMS Tjockt med slitskikt på båda sidor 44 m x 48 cm Dubbel 135 l 2

Absortech fuktabsorbenter
Absortech fuktabsorbenter hjälper till att skydda gods mot 
fuktskador i samband med transporter. Absorbenterna 
är speciellt utformade för användning i containrar, och 
motverkar mögel, svamp, rost och andra fuktskador.

Gemensamt för dessa produkter är att de anpassats efter 
de svåra förhållanden containertransporter kan innebära, 
då de ibland passerar flera klimatzooner och utsätts för 
vitt skilda temperaturer och variationer i luftfuktighet, 
tuff behandling och långa transporttider. De är också 
utformade så att de upptar minimal containeryta med 
full funktionalitet. Det aktiva ämnet är Kalciumklorid, som 
har en överlägsen förmåga att absorbera fukt från den 
omgivande luften.

Absorpole
Levereras med ett starkt, stöttåligt plasthölje. Hängs i containerns 
surrningsöglor med hjälp av den medföljande kroken. Kan användas vid 
alla typer av gods där det finns minst 5 cm utrymme mellan godset och 
Absorpole.

Absortop
För användning i bulklastade eller tätt packade containrar. Hängs i 
containerns surrningsöglor med hjälp av den medföljande kroken. Stöttålig 
samlare för extra skydd. Kan användas vid alla typer av gods där det finns 
minst 20 cm utrymme mellan containertaket och toppen av lasten.

Art. nr. Storlek mm Kapacitet Antal/fp
5010101 1180 x 116 x 35 Upp till 2 l 230
5010101-16 1180 x 116 x 35 Upp till 2 l 16

Art. nr. Storlek mm Kapacitet Antal/fp
5020102 395 x 380 x 115 Upp till 4 l 14

För container

Spillkit för snabb och effektiv upptagning av mindre spill av alla typer av  
vätskor, inklusive syror, baser och andra kemikalier. Passar perfekt i t ex lastbil 
eller truck. Packat i behändig förpackning.

Chemical spillkit

Art. nr. Innehåll Kapacitet l/fp
CK15 10 ark, 1 orm, handskar, avfallspåse 15 l



Absorbenter

Gunnar Engstrand AB, Kommendörsgatan 37,  114 58  Stockholm ● 08-10 99 90
info@guneng.se ● www.guneng.se

Gunnar Engstrand AB, Kommendörsgatan 37,  114 58  Stockholm ● 08-10 99 90
info@guneng.se ● www.guneng.se

32 33

Absorgel Hanging
Utformade för att hängas i de korrugerade fördjupningarna i container-
väggen eller horisontellt ovanför lasten. Särskilt väl lämpad för tätt packade 
containrar. Den bindande gelen säkerställer att den absorberade fukten 
stannar i produkten.

Absorgel Pouch HIP

Kontrollerar effektivt fukt i lådor, kartonger och andra förpackningar. Kan 
absorbera 8 gånger mer än traditionella inbox-absorbenter. Absorgel Pouch 
HIP har ett transparant fönster och fuktindikator. När det absorberande 
materialet som syns genom fönstret har samma färg som fönstrets ram bör 
den ersättas med en ny.

Art. nr. Storlek mm Kapacitet Antal/fp
5500802 1500 x 135 x 20 Upp till 2,25 l 10

Art. nr. Typ Vikt g Kapacitet Antal/fp
5530421 HIP 2 250 % 2000
5531221 HIP 100 250 % 2000

Art. nr. Typ Storlek Vikt g Antal/fp
5520421 Enkel 110 x 125 mm 25 160
5520821 Enkel 110 x 130 mm 50 160
5521202 Enkel 145 x 190 mm 100 100
5521602 Enkel 145 x 210 mm 125 72
5510420 Dubbel 55 x 70 mm 1 2500
5510820 Dubbel 55 x 87 mm 2 2000
5511220 Dubbel 55 x 117 mm 5 1000
5511620 Dubbel 95 x 120 mm 10 500
5512020 Dubbel 95 x 137 mm 25 400
5512420 Dubbel 95 x 190 mm 50 200

Absorgel Pouches
Finns med enkelt eller dubbelt förpackningslager. Kontrollerar effektivt 
fukt i lådor, kartonger och andra förpackningar. Kan absorbera 10 
gånger mer än traditionella inbox-absorbenter.  Absorgel Pouch med ett 
förpackningslager är tillverkat av Tyvek och används främst till större lådor 
och backar, medan de med två lager i första hand används till mindre 
kartonger eller där absorbenterna kommer att vara i direktkontakt med lasten. 
Absorptionskapacitet: 280 %.

Art. nr. Storlek mm Kapacitet Antal/fp
5030802 1250 x 135 x 50 Upp till 2,25 l 12

Absorbag
Hängs i containerns surrningsöglor med hjälp av den medföljande kroken. 
Absorberad fukt löses gradvis upp till en saltlösning, som fångas upp i den 
nedre delen av produkten. Kan användas vid alla typer av gods där det finns 
minst 10 cm utrymme mellan godset och Absorbag, och där godset inte 
lastats högre än 1,5 meter från golvet.

Absorgel Blanket
För tätt lastade containrar. Utformad för att placeras ovanpå lasten med 
den tryckta sidan vänd uppåt. Det absorberade vattnet binds till en gel som 
stannar kvar i produkten. En film av återvinningsbar PE-plast på undersidan 
säkerställer att fukt inte kan komma ut underifrån.

Art. nr. Storlek mm Kapacitet Antal/fp
5503802 1500 x 500 x 20 Upp till 4,5 l 10

För emballage

Absorgel Max och Compact
Kan användas vid alla typer av gods, och är särskilt väl lämpade där godset 
lastats tätt mot väggar och tak. Utformade att hängas i containerns 
surrningsögglor med hjälp av medföljande patenterad krok, Absor-Hook.

Art. nr. Storlek mm Kapacitet Antal/fp
5507002 530 x 500 x 50 Upp till 4,5 l 1
5506602 230 x 500 x 50 Upp till 4,5 l 1
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Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114394 1240 x 815 x 350 235 850

• För 2 fat à 200 liter, storlek motsvarande EUR-pall
• Med galler och gaffelfickor
• Av lackerat stål

Uppsamlingskärl av stål för fat

• För 1 fat à 200 liter, storlek motsvarande EUR-pall
• Utan  galler och gaffelfickor
• Av lackerat stål

• För 2 fat à 200 liter, storlek motsvarande EUR-pall
• Med galler, utan gaffelfickor
• Av lackerat stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
107042 1240 x 815 x 255 200 850

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114390 1240 x 815 x 255 235 850

• För 1 fat à 200 liter, storlek motsvarande EUR-pall
• Utan galler, med gaffelfickor
• Av lackerat stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
107055 1240 x 815 x 350 200 850

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
107050 1240 x 1210 x 285 260 850

• För 4 fat à 200 liter, storlek motsvarande sjöpall
• Utan galler, med gaffelfickor
• Av lackerat stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114403 1240 x 1210 x 285 260 850

• För 4 fat à 200 liter, storlek motsvarande sjöpall
• Med gaffelfickor och galler
• Av lackerat stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114352 1240 x 1210 x 285 260 850

• För 4 fat à 200 liter, storlek motsvarande sjöpall
• Med gaffelfickor och galler
• Av förzinkat stål

Spillhantering
Vi hjälper våra kunder upprätta ett gott förebyggande skydd samt erbjuder utrustning för att 
snabbt och enkelt kunna ta hand om eventuellt spill av miljöfarliga vätskor, så att skadeeffekterna 
minimeras.

Produkterna är utveckade och testade för att klara de tuffa krav som ställs. I denna katalog finns ett 
generellt sortiment som täcker många behov. Vi har vidare tillgång till ytterligare tusentals artiklar 
för att även kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som tillgodoser just era specifika önskemål. En 
majoritet av produkterna tillverkas inom EU och finns tillgängliga för snabb leverans. 
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Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114578 850 x 1450 x 1150 240 850

• För 2 fat à 200 liter
• Med galler
• Lackerat

Mobilt uppsamlingskärl av stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114596 2680 x 1300 x 485 1200 2000

• För  2 IBC
• Med gaffelfickor och förzinkat galler
• Av lackerat stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114468 2680 x 1300 x 485 1200 2000

• För  2 IBC
• Med gaffelfickor och förzinkat galler
• Av förzinkat stål

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114794 1240 x 845 x 285 230 800

• För dunkar alternativt 1 fat à 200 liter
• Utan galler
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114790 1240 x 845 x 285 230 800

• För 2 fat à 200 liter
• Med förzinkat galler
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114808 1240 x 1240 x 235 270 1600

• För 4 fat à 200 liter
• Med förzinkat galler
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114810 1240 x 1240 x 210 270 1600

• För 4 fat à 200 liter
• Utan galler
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114587 1350 x 1300 x 920 1100 2000

• För  1 IBC
• Med gaffelfickor och förzinkat galler
• Av lackerat stål

Uppsamlingskärl av stål för IBC Uppsamlingskärl av plast för fat
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Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
162290 1300 x 1300 x 350 405 l 1000

• För 4 fat à 200 liter
• Med förzinkat galler
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114716 2480 x 1410 x 490 1100 2 x 2000

• För 2 IBC
• Med förzinkat galler
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
148303 1430 x 1430 x 965 1100 2000

• För 1 IBC
• Med avställningsyta
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
193534 1280 x 1660 x 860 1060 2000

• För direkt uppställning av 1 IBC
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
149460 2260 x 1430 x 720 1100 2000

• För direkt uppställning av 2 IBC
• Av miljövänlig polyetylen

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
162287 1300 x 900 x 350 270 600

• För 2 fat à 200 liter
• Med förzinkat galler och integrerade gaffelfickor
• Av miljövänlig polyetylen

Uppsamlingskärl av plast för IBC
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Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
114623 1410 x 1360 x 1570 260 800

• För 4 fat à 200 liter
• Lackerad

Art. nr. Yttermått mm Bärförmåga kg/hyllplan
201936 1000 x 500 x 1950 75

• Med pardörrar, ett bottenkar och tre hyllplan
• Uppsamlingsvolym golvkar: 39 l

Art. nr. Yttermått mm Bärförmåga kg/hyllplan
218335 865 x 620 x 1950 75

• Med ett bottenkar och tre hyllplan
• Brandklass EI 30 (30 minuter)
• Godkänt i enlighet med EN 14470-1

Art. nr. Yttermått mm Bärförmåga kg/hyllplan
158409 950 x 500 x 1950 50

• Med ett bottenkar och två kar som hyllplan
• Dörr med ventilationsöppningar
• Brandklassad box 850 x 450 x 450 mm

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
130121 1410 x 950 x 1570 240 800

• Med hyllställ för ett fat à 200 liter och småförpackningar
• Förzinkad

Fatskåp

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
108972 1780 x 1300 x 345 430 -

• Utförandebredd 1800 mm
• För eftermontering på befintliga hyllsystem
• Förzinkat

Art. nr. Yttermått mm Kapacitet l Bärförmåga kg/m²
108974 2680 x 1300 x 345 660 -

• Utförandebredd 2700 mm
• För eftermontering på befintliga hyllsystem
• Förzinkat

Kolfilterfläkt för kemikalieskåp

Art. nr. Yttermått mm
156498 305 x 555 x 210 - -

• Returluftfilterpåbyggnad, komplett med flerstegs filtersystem, 
anslutningskabel och stickkontakt

• Anslutning 230 V/50 Hz

Uppsamlingskärl för hyllställ

Kemikalieskåp
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Art. nr. Yttermått mm
123501 625 x 400
123502 625 x 625

Avloppslock

• För enkel tätning av avloppsbrunn
• Av räfflad aluminiumplåt
• Tätningsmaterial av polyuretanbas. Jämnar ut ojämnheter upp till 40 mm.
• Fästs mot brunn med hjälp av fjäderbelastat handtag.

Art. nr. Diameter Max påfyllningsvolym
114741 580 mm 5 liter

• För 200 liters stålfat
• Utan sil
• Dopprör samt sil finns som tillval

Tratt för fat

Art. nr. Yttermått mm
129672 400 x 400 - -

• För förebyggande av miljöskador
• Inkl. skyddsfolie med integrerade handtag

Art. nr. Yttermått mm
116039 600 x 600 - -

• För förebyggande av miljöskador
• Inkl. skyddsfolie med integrerade handtag

• Stabil box av polyeten
• Förberedd för väggmontering (inkl. fästmaterial)

• Stabil box av polyeten
• Förberedd för väggmontering (inkl. fästmaterial)

Brunnstätning

Förvaringsbox för tätningsmatta

Art. nr. Yttermått mm För tätningsmatta mm
132786 190 x 475 x 210 400 x 400

Art. nr. Yttermått mm För tätningsmatta mm
132787 190 x 675 x 210 600 x 600
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Art. nr. Typ Förp/pall
BVL Vita lakanstrasor 100% bomull i 36 x 10 kg/pall
BVL-1 Vita lakanstrasor 100% bomull i 1 kg-påsar 20 x 10 x 1 kg/pall
BVL-5 Vita lakanstrasor 100% bomull i 5 kg-kartonger 32 x 5 kg/pall
BVL-10 Vita lakanstrasor 100% bomull i 10 kg-kartonger 30 x 10 kg/pall
BVL-25 Vita lakanstrasor 100% bomull i 25 kg-säckar 12 x 25 kg/pall

Enbart tunna vita lakanstrasor i 100% bomull. Användningsområde: Allmänt 
inom lab, verkstad, tryckerier och städning med extra höga krav på lågt 
fibersläpp, slitstyrka och absorption. 

Textila putstrasor BVL

BVM: Vita lakanstrasor. Blandad tjocklek. Användningsområde: Verkstäder, 
tryckerier och städning med krav på god absorption och låga fibersläpp. 
BVO: Standardkvaliet med visst syntetinnehåll. Användningsrområde: Allmän 
torkning där absorptionskraven är lägre.

Textila putstrasor BV

TKS: Trikåtrasor i 100% bomull av varierande tjocklek. Användningsområde: 
Allmän torkning inom industri och tryckerier med höga absorptionskrav.
TKX: Tunna trikåtrasor i 100% bomull. Användningsområde: Allmän torkning 
inom industri och tryckerier med mindre absorptionskrav och höga krav på 
smidighet.

Textila putstrasor TK

Art. nr. Typ Förp/pall
BVM Vita lakanstrasor 30 x 10 kg/pall
BVO Putstrasa vit standard 36 x 10 kg/pall

Art. nr. Typ Förp/pall
TKS Trikåtrasor kulört 36 x 10 kg/pall
TKX Trikåtrasor kulört 36 x 10 kg/pall

Vi erbjuder ett sortiment av hökvalitativa trasor av jämn kvalitet och storlek, importerade från 
ledande europeiska leverantörer. Våra trasor är tvättade och fria från främmande föremål som till 
exempel knappar och nålar (kontrolleras med detektor) och skurna i ca 40 x 50 cm. Vi sorterar 
trasorna efter användningsområde, från tunna vita lakan för fönsterputs till kulört manchester för 
stålverkens behov. 

Textiltrasor används vid stora absorptionsbehov och torkning av grova, vassa, spetsiga eller varma 
ytor. Våra trasor är förpackade i stapelbara säckar om 10 kg.

Textila putstrasor

Tunna trikåtrasor (T-shirt) i 100% bomull. Användningsområde: Allmän 
torkning inom industri och tryckerier med mindre absorptionskrav och höga 
krav på smidighet.

Textila putstrasor TVA

Art. nr. Typ Förp/pall
TVA Trikåtrasor ljusa 36 x 10 kg/pall

Frottétrasor i 100% bomull. Användningsområde: Verkstäder, tryckerier och 
saneringsföretag med krav på mycket stor absorptionsförmåga och/eller då 
starkalösningsmedel används. Lämplig för grova ytor.

Vita frottétrasor FVX

Art. nr. Typ Förp/pall
FVX Frottétrasa vit dubbelsidig 12 x 20 kg/pall
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Vit textiltrasa av handdukskvalitet, 100% bomull. Inga sömmar och alltid 
samma bredd. Lite grövre struktur, perfekt vid torkning av t ex olja och smuts.
Praktisk 5-kg plastpåse med handtag, lätt att ta med sig.

Textila trasor i handdukskvalitet

Art. nr. Typ Förp/pall
VRT-5 Vit rullhandduk 66 x 5 kg/pall

Granulat är en traditionell och beprövad produkt för att absorbera och begränsa ett spill. Produkten 
och dess egenskap lämpar sig väl att användas utomhus på t.ex. asfalt där den effektivt tränger ner 
i porerna på asfalten för att snabbt absorbera exempelvis ett oljespill. Produkterna kan ofta också 
användas för att kväva mindre, lokala brandhärdar. Produkten Absol® kan tack vara sitt kalkinnehåll 
även användas för att neutralisera syror.

Granulat

Finkornigt granulat. Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt 
och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten fungerar också som 
brandbekämpnings- och halkskyddsmedel. Säljs i hela pallar.

Absol

Art. nr. Kornstorlek Förpackningsstorlek Antal/pall Kapacitet 
Absol 40 0,15 - 5 mm 40 l/16 kg/säck 21 säckar 65 % av egen vikt
Absol 16 0,15 - 5 mm 16 l hink 40 hinkar 65 % av egen vikt

Finkornigt granulat. Hög kapacitet och lågt damminnehåll. Säljs i hela pallar.

Absodan

Art. nr. Kornstorlek Förpackningsstorlek Antal/pall Kapacitet 
Absodan 1 - 3 mm 20 kg/säck 18 säckar 71 % av egen vikt
Absodan Plus 0,3 - 1 mm 10 kg/säck 42 säckar 71 % av egen vikt

FKS: Enkelsidigt öglad tunn frotté i 100% bomull. Användningsområde: 
Verkstäder och sanering med höga krav på absorptionsförmåga.  
FKZ: Dubbelsidigt öglad frotté i 100% bomull. Användningsrområde: 
Verkstäder, sanering och tryckerier med extremt höga krav på absorption.

Kulörta frottétrasor FK

Art. nr. Typ Förp/pall
FKS Frottétrasa kulört enkelsidig 30 x 10 kg/pall
FKZ Frottétrasa kulört dubbelsidig 12 x 20 kg/pall

Art. nr. Kornstorlek Förpackningsstorlek Antal/pall Kapacitet
SORBIX 0,5 - 4 mm 30 l/12 kg/säck 28 säckar 69 % av egen vikt

Finkornigt granulat, baserat på kalciumsilikathydrat. Absorberar effektivt 
olja och andra vätskespill. Produkten är kemiskt inaktiv med alla vätskor, 
med undantag av floursyra. Säljs i hela pallar.

Sorbix
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