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Praktiske løsninger  
til en travl hverdag

Plum er hygiejneprodukter til det professionelle marked. Med mere end 50 års  
erfaring inden for hygiejne og udvikling af praktiske løsninger til danske og 
udenlandske arbejdspladser har vi sammensat et sortiment, som gør det nemt 
at udføre korrekt hygiejne. Uanset om det er håndhygiejne eller rengøring og 
desinfektion af overflader.  

Alle produkter og løsninger er udviklet ud fra et indgående kendskab til de 
brancher, vi betjener. Vi har derfor en bred vifte af produkter, sæbe, hudplejecreme, 
rengørings- og desinfektionsprodukter, der er tilpasset krav og behov i såvel 
industrien som i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. 

Denne brochure er trykt på 100% genbrugspapir, er FSC mærket og har EUs miljøblomst.
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Miljørigtige løsninger 

Kvalitet og dokumentation 

Hos Kiilto lægger vi stor vægt på, at produkter og  
embal lager er et miljømæssigt godt valg. Vi er miljø-
certificeret efter ISO 14001 og arbejder kontinuerligt på at 
reducere miljøbelastningen i forhold til råvarer, emballage, 
produktion og transport.
 
Vi er drevet af en ambition om at være miljøledende inden for 
vores forretningsområde, vi søger konstant efter nye måder 
at gøre ting på og tager miljøet med i alle vores valg. Vores 
ambitiøse målsætning er formuleret som 4 konkrete løfter til 
miljøet:

• Vi anvender færre fossile og nye ubrugte råvarer, samt  
 reducerer mængden af affald hvert år. 

• Vi reducerer brugen af fossil og ny ubrugt emballage   
 hvert år. 

• Vi hjælper vores kunder med at minimere deres   
 miljømæssige fodaftryk. 

• Alle vores aktiviteter skal være CO2 neutrale i 2028.

Vi tilbyder hygiejniske dispensere og emballager, der giver 
korrekt dosering, tømmes helt og genererer et minimum af 
affald. Derudover er løsningerne lette at anvende i en travl 
hverdag, og du kan altid finde en løsning, der passer til 
netop din arbejdsplads.   

Svanemærkede produkter udgør en stor og stigende andel 
af Plum sortimentet. Svanen er et nordisk miljømærke, 
som har til formål at gøre det let for dig at vælge de mest 
miljørigtige produkter. Når du vælger svanemærkede 
produkter, skåner du natur og miljø, passer på dig selv 
og dine nærmeste, sparer på jordens ressourcer og viser 
omtanke for frem tidens klima. Bedre for miljøet. Bedre for dig.

Det skal være trygt at købe et Plum produkt. Vores kvalitets-
system bygger på ISO 22716 og ISO 9001, som er din garanti 
for, at alle produkter leveres med samme høje kvalitet hver 
gang. Produkter til personlig pleje er dermatologisk testet og 
dokumenteret milde.  

Du kan altid rekvirere et sikkerhedsdatablad, hvis du ønsker 
mere detaljeret information om de enkelte produkter. 
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God håndhygiejne

Det er vigtigt, at du passer godt på dine hænder, de skal 
holde hele livet. Hænderne er dit vigtigste arbejdsredskab, 
men også den største kilde til smittespredning. Utilstrækkelig 
håndhygiejne kan få alvorlige konsekvenser, både for dig 

og andre, og kan føre til hudproblemer, som stadig er den 
hyppigste årsag til arbejdsbetinget sygefravær. Rene og 
sunde hænder er den bedste forebyggelse.
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Korrekt og hyppig håndhygiejne kan tage tid og være 
belastende for din hud. Der stilles store krav til de 
håndhygiejneprodukter, du har til rådighed. De skal være både 
effektive, milde og til rådighed der, hvor du har brug for dem. 
Det kræver det en mild og god håndsæbe, en effektiv men 

mild hånddesinfektion, samt en plejende og genopbyggende 
hudplejecreme. Ved at udvælge og anvende hudpleje- og 
hudrengøringsmidler med omtanke, kan hudsikkerheden 
optimeres og omfanget af hudproblemer på arbejdspladsen 
begrænses.
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Hudbelastning Håndvask Hånddes infektion Hudpleje

Meget kraftig værksteds- og industrisnavs fra f.eks. dieselolie, sodblandet olie, 
hydraulikolie, metalstøv og bremsestøv

Profi
Plulux

Plutect Dual
Handy Plus

Kraftig snavs som dieselolie, sodblandet olie, bremseolie og oliebaseret 
trykfarve

Premium Plutect Dual
Handy Plus

Lettere snavs fra støv, pap, trykykfarve og vandbaserede stoffer Super Plum
Fresh
Nature

Plutect Dual
Handy Plus

Klæbrig smuds som lim, lak, tjære, harpiks, beg, epoxy og træbeskyttelse Plulac Plutect Dual
Handy Plus

Arbejde i fugtige miljøer og med vandige stoffer som cement, rengøringsmidler, 
kemikalier og syrer

Fresh
Nature

Plutect Dual
Handy Plus

Udendørs arbejde hvor huden udsættes for meget sollys Solcreme

Hår- og kropsvask Fresh Hair & Body  
3in1

Handy Plus
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Håndtering af fødevarer i forbindelse med produktion Nature 
Mild

Hånddes. 85% gel Handy Mild

Håndtering af fødevarer med særlige hygiejnekrav Nature 
Mild

Hånddes. 85% gel Handy Mild

Arbejde med fødevarer i vand eller fugtige miljøer Nature 
Mild

Plutect Dual
Handy Mild

Ferskvarehåndtering Nature 
Mild

Handy Mild 

Lettere eller minimal tilsmudsning Nature 
Mild

Handy Mild 

Hår- og kropsvask Fresh Hair & Body  
3in1

Handy Mild 
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r Arbejde  med patientpleje på sygehus Mild
Daily

Hånddes. 85% 
flydende

Handy Mild
Handy Creme 40%

Kirurgisk håndvask og hånddesinfektion Mild
Daily

Hånddes 85% med 
klorhexidin

Handy Mild
Handy Creme 40%

Arbejde med borgere i hjemmeplejen, på plejehjem og på klinikker Mild
Daily

Hånddes. 85% gel Handy Mild
Handy Creme 40%

Hår- og kropsvask Nature Shampoo Handy Mild

Produktguide

Brug produktguiden herunder til at finde den optimale løsning til din arbejdssituation. 

Håndvask 
 
Vask hænderne grundigt med vand 
og mild sæbe eller håndrens så de 
bliver helt rene. Du skal vaske hænder, 
når de er snavsede, efter toiletbesøg, 
inden madlavning og håndtering af 
fødevarer samt inden du spiser.

Hånddesinfektion 
 
Brug hånddesinfektion på tørre og 
ikke synligt snavsede hænder. Sæbe 
og hånddesinfektion er et effektivt 
makkerpar til at undgå spredning af 
bakterier og vira. Du kan anvende 
hånddesinfektion, når du ikke har 
adgang til vand og sæbe.

Hudpleje 
 
Anvend jævnligt en god og genop-
byggende hudplejecreme, gerne 
både før, under og efter arbejdet. 
En sund og smidig hud forebygger 
hudproblemer og letter rengøring af 
huden efter arbejde.

   
Håndvask

   
Hånddesinfektion

   
Hudpleje

Sund hud sat i system
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MultiPlum konceptet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
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Til snavsede hænder har vi udviklet et sortiment af håndrense-
produkter, der effektivt fjerner alle former for snavs. 
Produkterne indeholder majskolbegranulat, som er et naturligt 
og biologisk nedbrydeligt slibemiddel.  

Samtlige håndrenseprodukter indeholder desuden glycerin, 
der har en genindfedtende effekt og forebygger udtørring af 
huden. Husk - produkterne skal anvendes på våde hænder.

Håndrens

SUPER PLUM Håndrens baseret på vegetabilske olier, uden parfume, farve 
og opløsende midler. Fjerner effektivt lettere oliesnavs, vand-
baseret trykfarve og andet snavs fra hænderne.  
 
 

FORPAKNING  VARENR.
250 ml tube 1015                                                           
1,4 l bag-in-boks 1018 
1 l dåse 1042
3 l dåse 1043
 

PREMIUM Kraftig all-round håndrens med mild duft, uden opløsende 
midler. Fjerner effektivt og skånsomt dieselolie, sodblandet 
olie, bremseolie, oliebaseret trykfarve og andet snavs fra 
hænderne.  
 

FORPAKNING  VARENR.
250 ml tube 0615                                                   
1,4 l bag-in-boks 0618 

PROFI Meget kraftig håndrens med mild duft og karakteristisk 
turkis farve. Fjerner selv det kraftigste snavs som dieselolie, 
hydraulikolie, sodblandet olie, metalstøv, cementstøv og 
lignende snavs fra hænderne.  
 

FORPAKNING  VARENR.
250 ml tube 0915                                                   
1,4 l bag-in-boks 0918
5 l dunk 0903

PLULUX Meget kraftig håndrens med mild duft. Fjerner selv det  
kraftigste snavs som dieselolie, hydraulikolie, sodblandet 
olie, metalstøv, cementstøv og lignende snavs fra hænderne.  
 
 

FORPAKNING  VARENR.
1,4 l bag-in-boks 0718 

PLULAC Meget kraftig special håndrens med mild duft. Specielt 
udviklet til at fjerne lim, lak, harpiks, maling, træbeskyttelse 
og lignende snavs fra hænderne.  
 
 

FORPAKNING  VARENR.
250 ml tube 0815
1,4 l bag-in-boks 0818
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Industrial Wipes
Industrial Wipes er effektive renseservietter til rengøring af 
snavsede hænder, overflader og værktøj. Ideelle når du ikke 

har adgang til vand og sæbe. Industrial Wipes kan placeres i 
tilhørende vægholder (601130). Størrelse: 20 x 25 cm. 

HEAVY-DUTY
- Til hænder

Renseservietter til hænderne med skrubbeeffekt og mild 
duft. Fjerner effektivt men skånsomt olie, dieselolie, fedt, 
maling, lim og andet kraftigt snavs. Servietten er lavet af blåt 
Power Scrub materiale, som er tykt og slidstærkt, og derfor 
velegnet til de mest beskidte opgaver og fjerner selv det 
værste snavs fra hænderne.  

FORPAKNING  VARENR.
75 stk 5270   

ALL-PURPOSE
- Til hænder

Bløde renseservietter til hænderne med mild duft. Fjerner 
effektivt men skånsomt olie, voks, maling og almindeligt 
snavs. Servietten er lavet af Tritex, som er et meget slidstærk 
materiale. Servietten fnugger ikke og efterlader derfor ingen 
fibre og rester på hænderne. 

FORPAKNING  VARENR.
100 stk 5271 

RUB & SCRUB
- Til overflader &
   værktøj

Rub & Scrub er en renseserviet med skrubbeeffekt og uden
parfume. Fjerner effektivt olie, fedt, voks og andet snavs fra
værktøj, ledninger og overflader. Servietten er lavet af blåt 
Power Scrub materiale, som er er tykt og slidstærkt, og 
derfor velegnet til de mest beskidte opgaver.

FORPAKNING  VARENR.
75 stk 5272
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CombiPlum konceptet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
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Sæbe til håndvask
For at bevare huden sund skal den holdes ren - hver dag. 
Hudrengøring og hyppig håndvask og bad er belastende for 
huden, derfor er det vigtigt at vælge en mild og hudvenlig 
sæbe. Alle vores sæber har en pH-værdi nær hudens egen og 
indeholder ingredienser med genindfedtende effekt, 

som minimerer udtørring af huden.  
Vi tilbyder sæbe med og uden parfume, sæbe til almindelig 
og hyppig håndvask og sæbe som er specielt velegnet til hele 
kroppen. Fælles for dem alle er, at de er særdeles milde og 
effektive.  

MILD Ekstra mild og meget hudvenlig uparfumeret sæbe. Specielt 
udviklet til hyppig håndvask og kan anvendes ofte uden at 
udtørre huden. Kan også anvendes til intimvask.    

FORPAKNING  VARENR.
100 ml tube 1662                                                            
600 ml pumpeflaske 1661 
1 l pose  1666
1 l flaske  1677
1,4 l bag-in-boks  1667

DAILY Mild og hudvenlig uparfumeret sæbe. Klar sæbe med god 
renseeffekt og ekstra blødt skum. Velegnet til daglig og 
hyppig håndvask. 

 

FORPAKNING  VARENR.
600 ml pumpeflaske 1558                                                           
1 l pose 1556 
 

NATURE Mild og hudvenlig uparfumeret sæbe. Klar sæbe med god 
renseeffekt som ikke udtørrer huden. Velegnet til normal 
håndvask. 

 

FORPAKNING  VARENR.                                                       
1 l pose 1786 
1 l flaske  1787 
1,4 l bag-in-boks 1795

FRESH Hudvenlig sæbe med mild duft. Velegnet til normal hånd-
vask.  
 

 

FORPAKNING  VARENR.                                                    
600 ml pumpeflaske 1641 
1 l pose 1636
1,4 l bag-in-boks 1637

PLUM NO. 14 Hudvenlig sæbe med mild duft og en karakteristisk lyserød 
farve. Sæben har en særdeles god renseeffekt og er derfor 
velegnet til vask af særligt snavsede hænder.

 

FORPAKNING  VARENR.
1,4 l bag-in-boks 1413                     
5 l dunk 1403 

NATURE SHAMPOO Skånsom uparfumeret shampoo, der både kan anvendes 
til hår og krop. Indeholder fugtgivende ingredienser, der 
modvirker udtørring. Velegnet til normal brug. 
 

FORPAKNING  VARENR.
50 ml tube 1768                                                   
100 ml tube 1762
600 ml pumpeflaske 1761
1 l pose 1766

FRESH HAIR & BODY Sæbe med mild duft, der både kan anvendes til hår og krop. 
Vasker ren på en skånsom måde og indeholder fugtgivende 
ingredienser, der modvirker udtørring. Velegnet til normal 
brug.  

FORPAKNING  VARENR.
1 l pose 1736                                                         
1,4 l bag-in-boks 1737

3IN1 HAIR & BODY 3- i-1 sæbe der kombinerer kropssæbe, hårshampoo og 
balsam. Sæben har en mild duft og et blødt skum, der giver  
en behagelig og nem vask. Indeholder ingredienser med 
conditionerende effekt, der gør håret antistatisk og efterlader 
det blødt og skinnende. Velegnet til daglig brug. Kan også 
anvendes som håndsæbe. 

FORPAKNING  VARENR. 
1,4 l bag-in-boks 1504        

Sæbe til bad
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Hånddesinfektion
Hænderne er den største kilde til smittespredning og der er en 
klar sammenhæng mellem manglende håndhygiejne og øget 
smitterisiko. God og korrekt håndhygiejne mindsker denne risiko 
markant. Plum hånddesinfektionsprodukter er alkoholbaserede 
og indeholder 85% ethanol. De er denatureret med IPA og  
indeholder glycerin, der forebygger, at huden tørrer ud.  

Hånddesinfektion skal anvendes på rene og tørre hænder, og 
hænderne skal være fugtige i 30 sekunder for optimal effekt. 
For kirurgisk hånddes infektion skal hænderne holdes fugtige i 
2 minutter.  

HÅNDDESINFEKTION 85%,  
GEL

Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Indeholder 85% 
denatureret ethanol. Reducerer effektivt bakterier og vira fra 
hænderne samt minimerer smittespredning. 
Baktericidal og virucidal effekt på 30 sekunder.

Dokumenteret effekt: 
EN1500
EN13727
EN13624
EN14476  

FORPAKNING  VARENR.
75 ml flaske 3952                     
120 ml flaske 3959
150 ml flaske 3962
500 ml pumpeflaske                  3949   
600 ml pumpeflaske 3951
1 l pose 3955                     
1 l flaske 3957  
1 l bag-in-boks 3963
5 l dunk                                     3913 
Clips til 75 ml flaske 4198

HÅNDDESINFEKTION 85%,  
FLYDENDE

Alkoholbaseret hånddesinfektion i flydende form. Indeholder 
85% denatureret ethanol. Reducerer effektivt bakterier og 
vira fra hænderne samt minimerer smittespredning. 
Baktericidal og virucidal effekt på 30 sekunder.

Dokumenteret effekt: 
EN1500
EN13727
EN13624
EN14476 

FORPAKNING  VARENR.
120 ml flaske 3851
600 ml  pumpeflaske 3852                   
1 l pose 3855                 
1 l flaske 3857
5 l dunk 3813    
  

HÅNDDESINFEKTION 85% + 0,5% 
KLORHEXIDIN 

Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion i flydende form 
med klorhexidin. Indeholder 85% denatureret ethanol og 
0,5% klorhexidin der giver produktet langtidsvirkning på op 
til 3 timer. For at opnå langtidsvirkning skal hænderne være 
fugtige i 2 minutter.

Dokumenteret effekt: 
EN12791
EN13624
EN13727 

FORPAKNING  VARENR.
600 ml pumpeflaske 3863
1 l pose  3866 
1 l flaske 3867

ANTIBAC HAND WIPES Engangsservietter til hånddesinfektion. Indeholder 85% 
ethanol. Servietterne er store, tykke og godt fugtet med 
desinfektionsvæske for optimal effekt.  
Størrelse: 22 x 16,5 cm 
 
 

FORPAKNING  VARENR.
70 stk 601550
250 stk enkeltpakket 600901

500 ml Hånddesinfektion Gel
varenr: 3949

Alle Plum hånddesinfektionsprodukter opfylder retningslinjerne i NIR (Nationale Infektionshygiejniske  

Retningslinjer), er godkendt i henhold til gældende lovgivning og er vurderet egnet af CEI  

(Central Enhed for Infektionshygiejne). 

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. 
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Hudplejecreme
Sund og smidig hud holder længere. Ved at anvende hudpleje-
creme, hjælper du din hud med at opretholde den naturlige 
barrierefunktion, som beskytter huden mod udtørring. Vand og 
sæbe opløser denne barrierefunktion og er med til at udtørre 
huden. Hvis du vasker hænder ofte eller arbejder i kolde 
eller våde miljøer, bør du derfor smøre dine hænder med en 

genopbyggende hudplejecreme flere gange om dagen og 
gerne efter hver håndvask. Plum hudplejecremer er milde og 
plejende. Der findes en variant til enhver hudtype og enhver 
arbejdsopgave. Hudplejecreme skal altid anvendes på ren og 
tør hud.

PLUTECT DUAL Hudplejecreme med beskyttende effekt uden parfume.  
Anvendes før og under arbejde med såvel vand- som olie-
baserede stoffer.  
 

FORPAKNING  VARENR.
100 ml tube 2541
0,7 l bag-in-boks 2503

HANDY PLUS Genopbyggende hudplejecreme med mild duft. Indeholder 
ingen konserveringsmidler. Velegnet til pleje af normal og tør 
hud. 
 

FORPAKNING  VARENR.
50 ml tube 2902
200 ml tube 2901
0,7 l bag-in-boks 2903

HANDY CREME Genopbyggende hudplejecreme uden parfume. Velegnet til 
pleje af normal og tør hud.  
 
 

FORPAKNING  VARENR.
100 ml tube 2461 
0,7 l bag-in-boks 2470

HANDY LOTION 18% Fugtgivende lotion uden parfume. Indeholder 18% fedt og 
ingredienser med genopbyggende funktion. Let at smøre ud 
og trænger hurtigt ind i huden. Velegnet til pleje af normal 
hud. Kan anvendes på både hænder og krop.   
 

FORPAKNING  VARENR.
600 ml pumpeflaske 2606

HANDY MILD 25% Genopbyggende hudplejecreme uden parfume. Indeholder 
25% fedt og fugtgivende ingredienser der hjælper huden 
med at genopbygge sin naturlige fugt- og fedtbalance. 
Cremen er non-ionisk, hvilket betyder, at den ikke indeholder 
ladede ioner, som ophæver virkningen af klorhexidin.  
Velegnet til pleje af normal og tør hud. 

FORPAKNING  VARENR.
50 ml tube 2534
100 ml tube 2532 
500 ml pose 2535

HANDY CREME 40% Fed genopbyggende hudplejecreme uden parfume. Indeholder 
40% fedt og fugtgivende ingredienser som vitamin B5, Urea 
og Vitamin PP, der virker beroligende og lindrende på huden 
og samtidig genopbygger og beskytter hudens naturlige 
barrierefunktion. Optimal til pleje af hænder, der er udsat for 
hyppig håndvask, og til pleje af tør og irriteret hud. 

FORPAKNING  VARENR.
50 ml tube 3135
100 ml tube 3131

HANDY CARE 70% Fed genopbyggende hudplejecreme uden parfume. Til pleje 
af hænder, der er udsat for hyppig håndvask. Indeholder 70% 
fedt og aktive ingredienser, som har genopbyggende og 
lindrende effekt på meget tør, irriteret og sart/følsom hud. 
Med ingredienser der virker fugtgivende og er beroligende 
og lindrende.

FORPAKNING  VARENR.
100 ml tube 2871

LOCOBASE PROTECT Fedtcreme uden parfume til tør og sart hud. Forebygger 
udtørring af huden og forbedrer hudens elasticitet og fugt-
indhold. Locobase fedtcreme har et højt fedtindhold (70%) 
og er drøj i brug.  

FORPAKNING  VARENR.
100 g tube 3968

LOCOBASE REPAIR Specialcreme uden parfume til meget tør eller skadet hud. 
Indeholder hudidentiske fedtstoffer, der fremskynder hudens 
egen reparationsproces. Locobase Repair har et højt fedt-
indhold (63%) og er drøj i brug.  

FORPAKNING  VARENR.
50 g tube 3972

SOLCREME  
SPF 15 OG SPF 30

Vandfast og uparfumeret solcreme med medium/høj beskyt-
telse. Beskytter huden mod UVA og UVB stråler. Anvendes 
på hele kroppen.

FORPAKNING  VARENR.
200 ml tube (SPF 15) 3002
200 ml tube (SPF 30) 3022
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Rengøring og desinfektion af  
overflader

God hygiejne og rutinemæssig rengøring og desinfektion af 
overflader forebygger og mindsker smittespredning. Over-
flader er forskellige og tåler ikke samme desinfektionsmiddel. 
Derfor har vi forskellige typer overfladedesinfektion i vores 
sortiment, både forfugtede wipes og flydende desinfektions-
middel.

NIR og CEI anbefaler, at rengøring og desinfektion udføres 
som 2 separate procedurer. Ved desinfektion skal overfladen 
holdes fugtig i henhold til den kontakttid, der er angivet på 
produktet. For at skåne hænderne anbefaler vi at anvende 
handsker i henhold til EN374.
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UNIVERSAL CLEANING Wipes til nem og enkel rengøring af alle overflader, der tåler 
vand. Kludene indeholder den rette blanding af vand og 
sæbe og er klar til brug lige fra pakken. De bløde og  
behagelige klude former sig efter hånden og kommer nemt 
rundt i alle hjørner.  
 
 

FORPAKNING  VARENR.
25 stk Small 5231
20 stk Large 5232

ETHANOL DISINFECTION 80% 

● ● ●  Intermediate-Level Disinfection

Wipes med ethanol til effektiv desinfektion af overflader og 
ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler alkohol.  
Dokumenteret baktericidal, fungicidal og virucidal effekt bl.a. 
mod norovirus. CEI-vurderet. 
Godkendt af Fødevarestyrelsen (Jnr.: 2015-29-7105-00115). 

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, 
EN14348.  

FORPAKNING  VARENR.
25 stk Small 5211
20 stk Large 5212
100 stk Mini 5252

ETHANOL DISINFECTION 
MED TENSID

● ● ●  Intermediate-Level Disinfection

Wipes med ethanol og tensid til effektiv rengøring og  
desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, 
der tåler alkohol. Dokumenteret baktericid, fungicid og 
virucid effekt mod bl.a. norovirus. CEI-vurderet.

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, 
EN14348. 

FORPAKNING  VARENR.
100 stk Mini 5261

ALCO-FREE DISINFECTION

● ● ●  Intermediate-Level Disinfection

Alkoholfri wipes til effektiv desinfektion af overflader og 
ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler vand men ikke 
alkohol. Samme høje effekt som desinfektion med alkohol. 
Dokumenteret baktericidal, fungicidal og virucidal effekt mod 
bl.a. norovirus og C. difficile. CEI-vurderet. 

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, 
EN14348, EN13704.    

FORPAKNING  VARENR.
25 stk Small 5203
20 stk Large 5204

CHLORINE DISINFECTION

● ● ●  High-Level Disinfection

Wipes med klor til effektiv desinfektion af kontaktpunkter, 
overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler klor. 
Anvendes hvor der er specielt høje krav til desinfektion f.eks 
ved isolation. Dokumenteret baktericidal, fungicidal, virucidal 
og sporicidal effekt mod bl.a. norovirus og C. difficile. Klar til 
brug lige fra pakken. CEI-vurderet.

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, 
EN14348, EN17126. 

FORPAKNING  VARENR.
10 stk Small 5241
 5 stk Large 5242

Wipes størrelse: 
Mini: 20 x 20 cm. Rækker til areal på 0,5 m2

Small: 20 x 30 cm. Rækker til areal på 1 m2

Large: 30 x 40 cm. Rækker til areal på 2,5 m2

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

WipeClean
WipeClean er en komplet serie af engangsklude til rengøring 
og desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr. 
De forfugtede engangsklude indeholder den mængde væske 
og den dosering, der giver størst effekt. Det betyder, at de 
er klar til brug lige fra pakken. Kludene er pakket i lufttæt 
emballage med praktisk genluk funktion, der sikrer, at de ikke 

tørrer ud. Tag en klud, tør af, smid ud. Lettere bliver det ikke.
Alle WipeClean desinfektionsprodukter er testet og  
doku menteret effektive i henhold til en række EN standarder 
inkl. EN16615.
WipeClean pakkerne kan placeres i tilhørende vægholdere  
(4112, 4113 og 4114).

2797

2797

2797

2797
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Dispensere & tilbehør
God hygiejne kræver ikke kun gode produkter. Det kræver også, 
at produkterne er nemme at bruge, let tilgængelige og placeret 
de rigtige steder. Det sørger vores fleksible dispenserløsninger 
for. Dispensere gør det let at opbygge gode vaner og sikre en høj 
hygiejnestandard i hverdagen.  

Dispenserne er hygiejniske og nemme at genopfylde og rengøre. 
NIR anbefaler at anvende væghængte, berøringsfri eller albue-
betjente dispensere.

MP2000 Driftsikker og hygiejnisk dispensersystem med grå trans-
parent kappe.  Systemet består af 2 forskellige moduler. Det 
er en optimal løsning til industrien, da der er mulighed for at 
kombinere flere produkter i samme dispenser.  Kan  
anvendes til håndrens, sæbe, creme og hånddesinfektion. 
Passer til 0,7, 1,0 og 1,4 l bag-in-boks produkter.  

Mål Modul 1: H: 300 x B: 130 x D: 110 mm.
Mål Modul 2: H: 300 x B: 230 x D: 110 mm.

TYPE  VARENR.
Modul 1 4251                                 
Modul 2 4252

StandardPlum Økonomisk og hygiejnisk dispenser med sort transparent 
kappe. Kan anvendes til håndrens, sæbe, creme og 
hånddesinfektion. Passer til 0,7, 1,0 og 1,4 l bag-in-boks 
produkter.  

Mål: H: 285 x B: 117 x D: 122 mm. 

TYPE  VARENR.
Sort transparent 4215      

CombiPlum Stål Praktisk og hygiejnisk dispenser i rustfrit stål med 14 cm 
arm til albuebetjening. Optimal løsning til sundheds- 
sektoren hvor der stilles høje krav til hygiejnen.  
Kan anvendes til sæbe, creme og hånddesinfektion. Passer 
til 1,0 l poser og 1,0 l flasker.

Mål: H: 240 x B: 100 x D: 165 mm. 
Dybde er angivet inkl albuebetjening (140 mm)

TYPE  VARENR.
1,0 l rustfrit stål 4279
                   

CombiPlum EASY Økonomisk og hygiejnisk dispenser i rustfrit stål og 14 cm 
arm i plast til albuebetjening. Kan anvendes til sæbe, creme 
og hånddesinfektion. Passer til 0,5 og 1,0 l poser. 

Mål 0,5 l: H: 195 x B: 100 x D: 180 mm.
Mål 1,0 l: H: 245 x B: 100 x D: 180 mm.     

TYPE  VARENR. 
0,5 l plast/rustfrit stål 4285                                
1,0 l plast/rustfrit stål 4283 

CombiPlum Plast Effektiv og hygiejnisk dispenser i plast. Fås både med og 
uden albuebetjening. Kan anvendes til sæbe, creme og 
hånddesinfektion. Passer til 1,0 l poser. 

Mål: 1,0 l: H: 300 x B: 112 x D: 115 mm .
 
 

TYPE  VARENR. 
1,0 l transparent hvid  4292
1,0 l transparent hvid  4294*
1,0 l blank hvid 4295*

* leveres med albuebetjening     

CombiPlum Electronic Berøringsfri og hygiejnisk dispenser i stilrent og enkelt design 
og hvid kappe. Automatisk dosering og håndfri betjening 
hjælper med at minimere smittespredning. Kan anvendes til 
sæbe og hånddesinfektion. Bruger 4 stk. AA Lithium batterier 
(medfølger). Passer til 1,0 l poser.  

Mål: H: 307 x B: 140 x D: 100 mm. 

TYPE  VARENR.
1,0 l blank hvid 4302              
 
NB. Anvend kun lithium batterier                    

Bordstander med CombiPlum 
Electronic

Bordstander der leveres med en CombiPlum Electronic. En 
berøringsfri og hygiejnisk løsning, der gør hånddesinfektion 
synlig og let tilgængelig. Bruger 4 stk. AA Lithium batterier 
(medfølger). Passer til 1,0 l poser. 

Mål: H: 450 x B: 132 x D: 147 mm.

TYPE  VARENR.
Hvid 4315

NB! Anvend kun lithium batterier
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Gulvstander Gulvstander til montering af dispenser på steder, hvor 
vægdispenser ikke ønskes eller ikke kan monteres. Placér 
og flyt standeren frit efter behov. Alle dispensere af typen 
CombiPlum kan monteres direkte på standeren.

Mål: H: 1450 x B: 350 x D: 300 mm. 
 

TYPE  VARENR.
Antracit grå 4305
Rustfrit stål                                 4311 

     

Drypbakker Drypbakke i rustfrit stål eller hvidmalet metal. Monteres på 
dispenser for at undgå spild på gulv. Passer til CombiPlum 
dispensere. 

TYPE  VARENR.
Til CombiPlum Stål/EASY 4273
Til CombiPlum Electronic     4310
Til CombiPlum - rustfrit stål 4313
Til CombiPlum - hvid 4314
  

Dispenso Enkel og hygiejnisk holder i rustfrit stål. Monteres på væg 
eller seng. Passer til 600 ml pumpeflasker.

 
 

 

TYPE  VARENR.
Vægholder 4194
Vægholder m. pumpearm 4195*
Holder til seng 4197  
 
*leveres med albuebetjening

Vægholdere og pumper til dunke Praktiske vægholdere i rustfrit stål til Plum Håndrens.  
Hygiejnisk løsning, der er let at montere og rengøre.   
Pumper til dunke, der gør det let at anvende og dispenserer 
Plum Håndrens. 

 
 

TYPE  VARENR.
Vægholder til 3 l dunk 4116      
Vægholder til 5 l dunk 4115  
Pumpe til 3 l dunk 4117      
Pumpe til 5 l dunk 4119

Vægholdere til wipes Praktisk vægholder i rustfrit stål til wipes i pakker og bøtter. 
Hygiejnisk løsning, der er let at montere og rengøre.  

 
 
 
 

TYPE  VARENR.    
Til WipeClean Mini 4114
Til WipeClean Small 4112
Til WipeClean Large 4113
Til wipes i bøtter 601130



16

1: 2: 3: 

4: 5: 6: 

Håndflade mod 
håndflade 

Højre håndflade over 
venstre håndryg og venstre 
håndflade over højre hånd-
ryg 

Håndflade mod 
håndflade med fingrene 
flettet 

Bagsiden af fingrene mod 
modsatte håndflade, 
hvor fingrene griber ind i 
hinanden 

Roterende vask af højre 
tommelfinger med venstre 
håndflade og modsat 

Roterende vask af højre 
håndflade med venstre 
hånds fingre tæt samlet  
og modsat 

Sådan udfører du en korrekt håndvask og -desinfektion

KiiltoClean A/S | Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Denmark | Tel. +45 6471 2112 | www.kiilto.dk | info.dk@kiilto.com
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