
Engangs spesialkluter til Sterilforsyning

 Autoklavekluter
 Instrument flekkfjerningskluter
 Rengjøringskluter



EASITEX autoklavekluter

Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 
pr. enh.

Enh. 
pr. krt.

Ant. stk. 
pr. krt.

74575 EASITEX Autoklaveklut, stor, blå 
38 x 48 

cm 25 6 150

EASITEX 74575 Autoklaveklut har en gjennombrutt grov struktur som effektivt fjerner 
misfarging, kalkbelegg og partikler i autoklaver. 

Alternativ autoklaveklut

74560 EASITEX Autoklaveklut, blå 
grov struktur 31 x 51 cm 15 10 150

EASITEX 74560 Autoklaveklut, en litt mindre klut men med litt grovere struktur. 

EASITEX lavfiberslipp 
renholdskluter.

Egenskaper
EASITEX kluter er spesialdesignet for områder hvor hygiene og lavfiberslippskrav er høye. 
Klutene har høy styrke både i tørr og våt tilstand. Klutene riper ikke og etterlater ikke 
væskefilm. Kombinasjonen av lavt fiberslipp, høy absorpsjon og høy styrke gjør EASITEX unik  
til bruk på sterilsentraler og til generell renromsbruk.
Alle kluter er fibertestet og godkjent i henhold
NS-EN 13795-1:2019. De er ikke klorbleket
og er fri for lateks, silikoner, aktivt klor, formaldehyd,
parfymer og allergifremkallende midler.  Klutene er 
løsemiddelbestandige og kan brukes med vaskemidler,
væsker eller andre desinfeksjonsmiddelløsninger.

Miljø
EASITEX kluter er produsert av miljøvennlige råvarer av miljøsertifiserte leverandører, og 
transporteres og avhendes med minst mulig miljøpåvirkning. Vi arbeider kontinuerlig for å 
minimere mengden emballasje og sørge for at de inneholder så høy andel av returmateriale 
som mulig. Gunnar Engstrand AB er sertifisert  iht. ISO 9001 og 14001. 

Max tillatt nivå i.h.t. NO-EN 13795-2011+ A1: 2013.                   

= 4 log/m³ luft



EASITEX Instrument flekkfjerningskluter 

Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 
pr. enh.

Enh. 
pr. krt.

Ant. stk. 
pr. krt.

963138 EASITEX Instrument- og 
flekkfjerningsklut, kreppet 3o x 38 cm 85 8 680

EASITEX 963138 Instrument- og flekkfjerningsklut, kreppet er en effektiv klut for fjerning av 
flekker, misfarging og tørking av kirurgiske instrumenter, bord og utstyr.

Kan brukes  med vann og desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.

Alternative Instrument flekkfjerningskluter 

Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 
pr. enh.

Enh. 
pr. krt.

Ant. stk. 
pr. krt.

942838 EASITEX flekkfjernings- og 
poleringsklut, blå 28 x 38 cm. 40 8 320

962021
EASITEX Instrument- og   
flekkfjerningsklut, liten, kreppet,  
interfold i pop-up eske

20 x 21 cm 100 25 2500

963855 EASITEX klut, medium, kreppet 38 x 55 cm 50 6 300

966080 EASITEX klut, stor, kreppet 60 x 80 cm 25 6 150

EASITEX 942838 er en kombinert instrument flekkfjerningsklut med en grov og en polerende 
side. Utmerket også til bruk i autoklaver.                                                                                   

EASITEX 962021 Instrument- og flekkfjerningskluter en liten og litt tynnere klut enn 963138, 
Meget økonomisk i bruk. Kommer i svært praktisk pop-up eske. 

EASITEX 963855 og 966080 er av samme tykkelse og  kvalitet som 963138. Utmerket som  
instrumentunderlag på bord og i instrumentrister. 



EASITEX rengjøringskluter

Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 
per enh.

Enh. per 
kartong

Ant. stk. per 
kartong

403138 EASITEX  økonomiklut, 30 x 38 cm 80 8 640

EASITEX 403138 rengjøringsklut for generell renhold  av bord og utstyr på renrom.                   
Kan brukes  med vann eller desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.

Alternative rengjøringskluter

912021 EASITEX økonomi, Ark 
interfold i popup-eske 20 x 21 cm 100 25 2500

EASITEX 912021 rengjøringsklut er en mindre og litt tynnere klut enn 403138.
Meget økonomisk i bruk. Kommer i praktisk pop-up eske. 

74737 Chicopee 
Mikrofiberklut, light 34 x 40 cm. 40. 8 320

Chicopee mikrofiberklut 74737 fjerner effektivt 99,9 % av alle mikroorganismer.                                                 
Utmerket til punktrengjøring, renrom og pasientnær rengjøring                                                    

823138 EASITEX Purolin 29 x 38 cm 60 12 720

EASITEX 823138, spesialklut for fjerning av biologisk materiale. Perforert struktur for effektiv 
partikkelopptak.  Absorberer opp til 7 ganger sin egen vekt

73158 Chicopee Dusty Plus 
impregnert støvklut, gul 43 x 37 cm 25 12 300

Dusty 73158 Tørr impregnert støvklut, impregnert med miljøvennlig trykksensitivt middel som 
fanger partikler svært effektivt. 
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863132 EASITEX Ekstra myk 30 x 32 cm 65 18 1170

EASITEX 863132 Ekstra myk er en klut godt egnet for overflatedesinfeksjon ved at den 
etterlater en fuktig hinne ved bruk. Er tilgjengelig i dag via Nasjonal Hygieneavtale.


