
Engangsprodukter med lavfiberslipp!
Ø Instrument- og rengjøringskluter                  

- Avtaleprodukter HINAS
Ø Bord- og instrumentunderlag



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

Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. pr. 
kartong

923038 Easitex klut , hvit 30 x 38 cm. 65 8 520

924042 Easitex klut , hvit 40 x 42 cm. 75 10 750

965575 Easitex klut, hvit 55 x 75 cm. 25 6 150

Easitex 92/96xxxx hvit klut til generelt renhold av instrumenter, bord og utstyr på renrom.             
Kan brukes  med vann eller desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.

953138 Easitex klut, blå 31 x 38 cm. 60 8 480

953854 Easitex klut, blå 38 x 54 cm. 50 6 300

Easitex 95xxxx blå klut er av litt tykkere kvalitet men med samme bruksområde som 
Easitex 92xxxx hvit. Utmerket også som  underlag i instrumentrister. 
Kan brukes  med vann eller desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.

Easitex kluter til instrumenter og 
generell rengjøring

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

Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. pr. 
kartong

7473700 Microfibre light 34 x 40 cm. 40 8 320

Engangs mikrofiber renholdsklut, fjerner partikler, fett og biologisk materiale. 
Effektiv til generell rengjøring der mikrofiberkvalitet ønskes, forhindrer 
krysskontaminering av bord og utstyr.

Støvklut
Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 

pr. enh.
Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. pr. 
kartong

7310700 Dusty støvklut, tørr 43 x 37cm. 25 12 300

Impregnert støvklut. Trekker  effektivt til seg støv og partikler. Etterlater ikke striper, 
lavfiberslipp, engangs.    NB! Brukes tørr.  Består av polyester, ryon og polymer binder.

Mikrofiberklut



Egenskaper Easitex kluter
Ø Lavt fiberslipp –

alle  kluter oppfyller fiberslippkrav iht. NS-EN 13795:2011+A1:2013 
Ø Tørker helt tørt og etterlater ikke væskefilm, riper ikke
Ø Sterk i både våt og tørr tilstand
Ø Latexfritt, inneholder ingen kjemiske bindemidler eller skadelige stoffer 
Ø Kan brukes tørr eller våt med rengjøringsmidler, sprit og desinfeksjonsmidler 
Ø Produsert  med blanding av cellulose og polyester  - Forbrennes til kulldioksid og vann

Max tillatt nivå i.h.t. NS-EN 13795-
3:2011+A1:2013 = 4 log/m³ luft

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

Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. pr. 
kartong

403138 Easitex økonomiklut, hvit 30 x 38 cm. 80 8 640

912021 Easitex økonomiklut, hvit 20 x 21 cm. 100 25 2500

Enklere lavfiberslipp økonomiklut for renhold av instrumenter, bord og utstyr.             
Kan brukes  med vann, såpe eller desinfeksjonsmidler, evt. tørr ved behov for absorpsjon.

Easitex økonomikluter 

Størrelse Ant. stk. 
pr. enh.

Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. pr. 
kartong

822938 Easitex Purolinklut, hvit 29 x 38 cm. 50 8 400

Spesialklut for renhold av  bord og utstyr med biologisk materiale – perforert, 100% Viskose

Easitex Purolinklut  

Easitex spesialklut, grov struktur
Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 

pr. enh.
Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. pr. 
kartong

972838 Easitex klut, blå, 
grov struktur

28 x 38 cm. 40 6 240

973856 Easitex klut, blå, 
grov struktur

38 x 56 cm. 30 6 180

Rengjøringsklut med grov struktur. Polerer effektivt bort vanskelige flekker og misfarging 
på instrumenter og rustfrie flater. Kan brukes  med vann eller desinfeksjonsmidler.
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Bord- og instrumentunderlag med og uten barriere

Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. pr. kart.
Easitex Bord- og instrumentunderlag med barriere,

9554082 Bord- og instrumentunderlag, blå 40 x 82 cm 180
9558082 Bord- og instrumentunderlag, blå 82 x 80 cm 90
95582120 Bord- og instrumentunderlag, blå 82 x 120 cm 60
95582160 Bord- og instrumentunderlag, blå 82 x 160 cm 45
95582240 Bord- og instrumentunderlag, blå 82 x 240 cm 30
955160240 Bord- og instrumentunderlag, blå 160 x 240 cm 20

Easitex bord- og instrumentunderlag med barriere og mykt absorberende  celluloselag over 
som beskytter instrumenter, bord og utstyr fra kontaminasjon og skader.

Egenskaper Easitex Bord- og instrumentunderlag 
ü Lavt fiberslipp 

ü Oppfyller fiberslippkrav iht. NO-EN 13795:2011+A1:2013
ü Spesielt utviklet for miljøer der kravene til lavt fiberslipp er påkrevet.

ü Høy absorbsjonsevne 
ü Barriere, holder instrumenter, arbeidsbord og utstyr ren og fri for kontaminasjon
ü Svært høy materialstyrke i både våt og tørr tilstand
ü Latexfritt, inneholder ingen kjemiske bindemidler eller skadelige stoffer 
ü Består av Cellulose, Polyesterfiber og Polyeten (Polyeten gjelder kun  laken med barriere).
ü Forbrennes til kulldioksid og vann 

Easitex autoklaveklut
Prod.nr. Produkt Størrelse Ant. stk. 

pr. enh.
Enh. pr. 
kartong

Ant. stk. 
pr. krt.

7454345 Easitex autoklaveklut, 43 x 45 cm. 25 6 150

7456162 Easitex autoklave-/ gulvklut, 61 x 62 cm. 10 10 100

Rengjøringsklut med grov struktur for autoklaver. 
Tar effektivt bort misfarging og kalkbelegg i autoklaver. 
Nal for autoklaveklut:  Breded 23 cm. prod.nr. 482023. 
Moppestativ: Prod.nr. 296218.
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