TORKDUKAR
Ikatex® – Kvalitetsprodukter av
textil, papper och nonwoven
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Svårigheter vid inköp
Produktval är ofta en svår fråga för köparen då det finns otaliga produkter på marknaden. I allmänhet vill man anpassa lösningen efter den egna verksamheten. När
det gäller torkdukar är utbudet stort, och applikationerna många. Beroende på användning kan man spara mycket pengar genom ett bättre produktval. Rätt torkduk
kommer bättre till användning, och därför är även produktvalet en miljöfråga.

Ikaros® – Din partner i produktval
Ikaros® experter har många års erfarenhet av produktval för spillskydd, rengöring
och smörjteknik. När du kontaktar oss bedömer och analyserar vi era behov och
önskemål. Målsättningen är att ge er en så kostnadseffektiv och miljösäker lösning
som möjligt. Personlig hälsa, miljövänlighet och inte minst torkdukens effektivitet
och livslängd utgör kritiska faktorer för ett riktigt bra beslut. I vissa fall kan en mer
kvalitativ torkduk bli mer ekonomisk, i andra fall en mindre.
Kontakta oss, så hjälper vi dig till ett klokt beslut – inte bara för avtorkning, utan för
alla de produkter som ingår i vårt utbud.
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Textila torkdukar
Återvunnen textil av i huvudsak bomullsråvara. Beroende på användningsområde
kan du välja mellan följande sorter:
TRIKÅ
Elastisk, mindre luddbenägen duk för allmän avtorkning.
FLANELL
En lätt ruggad, mjukare duk för repfritt smutsgrepp.
LAKAN
Mer delikat, luddfri duk för känsliga ytor.

‘‘Genom mindre, konforma storlekar minskar man
både miljöpåverkan och kostnader.’’

Varför du ska använda Ikatex® Torkdukar

FROTTÉ
Absorberande, kraftig duk i det tjockaste materialet, för avtorkning av grova ytor,
väta och tuffa förhållanden.

Nonwoven

Ikaros® Cleantech är Skandinaviens ledande leverantör av torkdukar för professionellt
bruk. I över tjugo år har vi hjälpt tusentals kunder inom industri och lokalvård till
rätt produktval.

Enlagers, silikonfri cellulosa- och/eller polypropenbaserad textilprodukt, vilken genom
sin fibersammasättning påminner om kraftigt papper, men har mycket högre slit- och
våtstyrka. Även vid full mättnad är det nästan omöjligt att slita itu materialet. Ikatex®
Nonwoven indelas i tre kategorier:

Utifrån rätt rådgivning i förhållande till användning kan miljöpåverkan och kostnader minskas. Hänsyn till ekonomi och miljösäkerhet ligger alltså inom samma
intressesfär. I detta hjälper Ikaros® experter dig till ett tryggt beslut.

FÖR SVÅR SMUTS
Dukar i tjockare material med hög slitstyrka, absorption. Lämpliga för spån, kraftiga
partiklar eller kraftiga beläggningar och vid mekanisk torkbearbetning av grova ytor.

KVALITET, ÖKADE BYTESINTERVALLER OCH MILJÖSÄKERHET
Torkdukarna i Ikatex®-serien tillhör de bästa på världsmarknaden. Med både bredd
och spets erbjuder Ikatex® torkdukar för alla tänkbara behov, från textila dukar till
avancerade nonwovendukar för avtorkning av känsliga ytor, samt olika sorters
papper.

FÖR MEDELSVÅR SMUTS
Dukar i medeltunt material med något lägre absorption och slitstyrka. Lämpliga
för grov smuts eller beläggningar på de flesta ytor.

Om du plockar upp en använd trasa ur en soptunna, så ser du att den oftast endast är partiellt nedsmutsad. På längre sikt resulterar detta i mycket textil som
inte används. Genom att skära dukarna i mindre, konforma storlekar kommer varje
Ikatex®-duk mer till användning, och på det viset minskar man både miljöpåverkan
och kostnader.
Kvalitet, ergonomi, ekonomi och miljösäkerhet har gjort Ikatex® till ett av de mest
populära varumärkena för professionell avtorkning.
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LINNE
Slitstark duk med linnestruktur – en grövre våffelartad yta, som påminner om äldre,
traditionella kökshanddukar. Lämpad för tuff avtorkning.

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

FÖR LÄTT SMUTS
Dukar i tunt material med lägst absorption och slitstyrka. Lämpliga för damm och
lättare beläggningar på känsliga ytor.

Torkpapper
Torkpapper för professionellt bruk tillverkas företrädesvis av nyfiber, men finns
även i returfiber. Pappret är kraftigt och indelas efter hur många lager det består
av. Ikatex® torkpapper erbjuds som 1-lagers, 2-lagers, 3-lagers och 4-lagerspapper
beroende på hur svår smuts som skall avlägsnas.

www.ikaros.net
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Våra olika förpackningar
Ikaros® levererar torkdukar för alla sorters behov. Beroende på hur dukarna används, tycke
och smak erbjuder vi dukarna i olika format och förpackning.

RULLE
En stor rulle är bra under stationära
förhållanden. Man river av och hämtar
dukar från ett ställ som ofta är centralt
placerat i närheten av arbetsplatsen.

BAL
Torkdukar i bal försäljs per kilo. De är
stuvade, och förvaras i allmänhet på pall.

BOX
Torkdukar i box är ergonomiskt, ekonomiskt och miljövänligt. Fördelen är att man vid inköp
vet exakt antal. De skärs även i mindre, konforma storlekar vilket minskar luddbenägenhet
samt optimerar användning så att mer av varje duk till ytan ordentligt nyttjas.

BOX (NONWOVEN)
Färdigskurna torkdukar förpackas portionerat i plast
vilket innebär ökad luddfrihet.

POP-UP-BOX (TEXTIL)
En ergonomisk lösning, där flera av boxarna har
handtag, vilket underlättar vid maskinunderhåll.

METALLDETEKTERAD BOX (TEXTIL)
Vid sortering detekteras torkdukarna två gånger för
att säkerställa att inga metallrester finns kvar
i textilen.

BRAGBOX (NONWOVEN/VISSA PAPPER)
Bragboxen har handtag och fungerar som dispenser.
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Hos Volvo Cars i Olofström detekterar man defekter i pressad plåt
med hjälp av vitolja och torkdukar från Ikaros®

Noggrannhet vid tillverkning med återvunnen textil.

Limhamns Mekaniska, Malmö. Torkdukar i box passar bra i servicefordon.

Ikatex®-serien består av torkdukar för alla tänkbara behov.

Exakta storlekar och antal minskar kostnader.

TEXTILA TORKDUKAR

NONWOVENDUKAR

TRIKÅ

LAKAN

FLANELL

LINNE

FROTTÉ

Sid 16

Sid 18

Sid 20

Sid 21

Sid 22

FÖR SVÅR SMUTS

FÖR MEDELSVÅR SMUTS

SOFT 85

SOFT 65 TUNN

FÖR LÄTT SMUTS

9000

Sid 26

Sid 32

Sid 36

POLYTEX

MULTI 9520

9003

Sid 27

Sid 33

Sid 37

9005

9004

9510

Sid 28

Sid 34

Sid 38

TORKPAPPER
FÖR SVÅR SMUTS

FÖR MEDELSVÅR SMUTS

3-LAGERS
Sid 24

FÖR LÄTT SMUTS

2-LAGERS

1-LAGERS

Sid 24

Sid 24

4-LAGERS
Sid 24

9043
Sid 30
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Relaterade produkter
Ikaros® erbjuder många olika produkter relaterade till papper- och torkdukar. De flesta finns i vår
produktkatalog. Nedan hittar du exempel på produkter som förbättrar miljösäkerheten vid hantering.

Ikaclean® rengöringsmedel

Essex™ Bilvårdsprodukter

Koncentrerade produkter för lokalvård
För rengöring av golv, fönster, våtutrymmen m.m.
Effektiva vid låg koncentration vilket minskar både
kostnader och arbetsinsats.

Professionell rengöring för fordon
Svensktillverkade, noggrant utvecklade medel för
både exteriört och interiört bruk.

Kemsprutor

Arbetsskydd

Över 20 olika dim- och skumsprutor
Med rätt spruta minskar du spill och tillser att
medlet hamnar där det ska, vilket är viktigt för
miljösäkerhet och ekonomi.
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Stort utbud av arbetsskydd
Bekväma och kvalitativa handskar, dräkter, ögonskydd och mycket annat. Ta hand om er personal
och förebygg skador genom Ikaros® breda utbud.

Info@ikaros.net

Säkerhetsbehållare

Pappers- & torkduksställ

Säkra avfallsbehållare för torkdukar
OSHA-certifierade avfallsbehållare med
självslutande lock för indränkta sorbenter,
torkdukar m.m.

Praktiska ställ för rullar
Portabla och stationära lösningar skapar ordning
och reda runt arbetsplatsen, samt förebygger
slöseri.

Adermo®

Ikasorb® Sorbenter

En komplett samling hygienprodukter
Hälso- och miljöanpassade produkter, skonsamma
för användaren. Sammansatta av speciellt utvalda,
hudvårdande ämnen som lämnar din hud mjuk och
smidig.

Skandinaviens största utbud för spillskydd
Ikasorb® är vår eget varumärke för sorptionsprodukter,
och består av mycket effektiva sorbenter i form av
granulat, rullar, ark, ormar och kuddar.

www.ikaros.net
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Premium

VIT TRIKÅ I BAL

VIT TRIKÅ I BOX

VIT TRIKÅ I BOX

Arkmått: Varierar

Arkmått: 38 x 38 cm

Antal: Varierar

Antal: 160 st

Vikt: 10 kg

Vikt: 4,5 kg

Art.nr: 6-11035

Art.nr: 6-31506

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11035-MD

KULÖRT TRIKÅ I BAL

KULÖRT TRIKÅ I BOX

KULÖRT TRIKÅ I BOX

Arkmått: Varierar

Arkmått: 38 x 38 cm

Antal: Varierar

Antal: 160 st

Vikt: 10 kg

Vikt: 4,5 kg

Art.nr: 6-11055

Art.nr: 6-31507

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11055-MD

Trikå

Textil torkduk för allmänt bruk
För daglig rengöring av verktyg och maskindelar. Lämplig vid avtorkning av olja, fett eller annan smuts. Dukarna har hög absorptionsförmåga, är våtstarka, samt är indelade i tre kvalitetsnivåer: Premium, Standard och
Basic.
Kulörta torkdukar syns tydligt runt maskinell utrustning, medan vita synliggör på själva textilen avtorkad
smuts. Torkdukar i bal levereras per kilo, medan dukar i ergonomisk kartong har för god ekonomi konforma
storlekar och jämnt antal.

Standard

Ikatex® Trikå levereras i bal, kartong eller som metalldetekterad i kartong.
• För allmän avtorkning
• Tre kvalitetsnivåer
• Hög absorptionsförmåga och våtstyrka
• Levereras i bal eller ergonomisk kartong
• Finns i metalldetekterad variant

VIT TRIKÅ I BAL
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ÅTERVUNNEN TEXTIL
Miljövänlig produkt av återvunnet råmaterial

BAL
Enkel förpackning där innehållet anges i totalvikt

KARTONG/BOX
Konforma storlekar och bestämt antal ger
jämn kvalitet och god ekonomi. Ergonomisk
förpackning förenklar maskinunderhåll

EGENSKAPER
Tjocklek
Absorption
Struktur

TEXTUR
Maskinstickad textil. Bland bomullstyger är trikå
universalmaterial för bland annat T-shirts

METALLDETEKTERAD
Fri från metallrester, vilket garanterar repfri
avtorkning

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

KULÖRT TRIKÅ I BAL

KULÖRT TRIKÅ I BOX

VIT TRIKÅ I BOX

KULÖRT TRIKÅ I BOX

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11020-MD

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11050-MD

Arkmått: Varierar

Arkmått: Varierar

Arkmått: 38 x 38 cm

Antal: Varierar

Antal: Varierar

Antal: 90 st

Vikt: 10 kg

Vikt: 10 kg

Vikt: 3 kg

Art.nr: 6-11020

Art.nr: 6-11050

Art.nr: 6-31508

Basic

VIT TRIKÅ I BAL

KULÖRT TRIKÅ I BAL

Arkmått: Varierar

Arkmått: Varierar

Antal: Varierar

Antal: Varierar

Vikt: 10 kg

Vikt: 10 kg

Art.nr: 506-10

Art.nr: 507-10

www.ikaros.net
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Premium

		

Lakan

Textil torkduk för luddfri rengöring och polering

VITA LAKAN I BAL

VITA LAKAN I BOX

KULÖRTA LAKAN I BOX

VITA LAKAN I BOX

Arkmått: Varierar

Arkmått: 38 x 38 cm

Arkmått: 38 x 38 cm

Antal: Varierar

Antal: 160 st

Antal: 160 st

Vikt: 10 kg

Vikt: 4 kg

Vikt: 4 kg

Art.nr: 6-11010

Art.nr: 6-31500

Art.nr: 6-31513

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11010-MD

Standard

Lakansväv lämpar sig väl för luddfri avtorkning av känsliga ytor, exempelvis inom billackering, fönsterputs,
måleri, rekond eller en del verkstadsarbete. Dukarna är våtstarka, samt är indelade i tre kvalitetsnivåer:
Premium, Standard och Basic.
Kulörta torkdukar syns tydligt runt maskinell utrustning, medan vita synliggör på själva textilen avtorkad
smuts. Torkdukar i bal levereras per kilo, medan dukar i ergonomisk kartong har för god ekonomi konforma
storlekar och jämnt antal.
Ikatex® Lakan levereras i bal, kartong eller som metalldetekterad i kartong.

VITA LAKAN I BAL

VITA LAKAN I BOX

Arkmått: Varierar

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11015-MD

Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11015

• För luddfri avtorkning
• Tre kvalitetsnivåer
• Hög absorptionsförmåga och våtstyrka

Basic

• Levereras i bal eller ergonomisk kartong
• Finns i metalldetekterad variant

ÅTERVUNNEN TEXTIL
Miljövänlig produkt av återvunnet råmaterial

BAL
Enkel förpackning där innehållet anges i totalvikt

KULÖRTA LAKAN I BAL
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
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KARTONG/BOX
Konforma storlekar och bestämt antal ger
jämn kvalitet och god ekonomi. Ergonomisk
förpackning förenklar maskinunderhåll

EGENSKAPER
Tjocklek
Absorption
Struktur

TEXTUR
Lakansväv i allmänhet bestående av bomull,
polyester eller satin

METALLDETEKTERAD
Fri från metallrester, vilket garanterar repfri
avtorkning

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Vikt: 10 kg
Art.nr: 513-10

www.ikaros.net
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Flanell

Linne

Textil torkduk för lättare avtorkning av känsliga ytor

Textil torkduk för tuffare avtorkning

En lätt ruggad, mjukare duk lämpad för avtorkning under verkstadsarbete. Flanelldukar är mycket uppskattade,
och används företrädesvis inom bilindustri och lokalvård. De har mycket hög absorptionsförmåga.

Slitstark duk med linnestruktur – en grövre våffelartad yta, som påminner om äldre, traditionella kökshanddukar. Detta gör den lämpad för hårda förhållanden och tuff avtorkning. Linnedukarna har även relativt hög
absorptionsförmåga. Dess egenskaper gör den lämplig för arbete inom tryckeri, sanering, grovrengöring eller
verkstadsarbete med krav på slitstyrka. Dukarna är uteslutande vita.

Ikatex® Flanell levereras endast i ergonomisk kartong, för konforma storlekar och jämnt antal.

Ikatex® Linne levereras i ergonomisk kartong, för konforma storlekar och jämnt antal. Alternativt i
metalldetekterad i kartong.

• För lättare avtorkning av känsliga ytor
• Mycket hög absorptionsförmåga
• Endast i i kartong

• För avtorkning av kraftig smuts och grova ytor
• Mycket hög absorptionsförmåga
• Levereras i bal eller metalldetekterad i kartong
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KULÖRT FLANELL I BOX

VIT LINNE I BOX

VIT LINNE I BOX

Arkmått: 38 x 38 cm

Arkmått: 25 x 60 cm

Antal: 160 st

Antal: 160 st

Vikt: 4,5 kg

Vikt: 5 kg

Art.nr: 6-31509

Art.nr: 6-31502

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11005-MD

ÅTERVUNNEN TEXTIL
Miljövänlig produkt av återvunnet råmaterial

BAL
Enkel förpackning där innehållet anges i totalvikt

ÅTERVUNNEN TEXTIL
Miljövänlig produkt av återvunnet råmaterial

BAL
Enkel förpackning där innehållet anges i totalvikt

KARTONG/BOX
Konforma storlekar och bestämt antal ger
jämn kvalitet och god ekonomi. Ergonomisk
förpackning förenklar maskinunderhåll

EGENSKAPER
Tjocklek
Absorption
Struktur

KARTONG/BOX
Konforma storlekar och bestämt antal ger
jämn kvalitet och god ekonomi. Ergonomisk
förpackning förenklar maskinunderhåll

EGENSKAPER
Tjocklek
Absorption
Struktur

TEXTUR
Behandlad i ruggningsmaskin, vilket ger en
karaktäristisk mjuk och luddig känsla

METALLDETEKTERAD
Fri från metallrester, vilket garanterar repfri
avtorkning

TEXTUR
Både lin och bomull har hög nötningshållfasthet,
lin har något bättre absorption än bomull

METALLDETEKTERAD
Fri från metallrester, vilket garanterar repfri
avtorkning

order@ikaros.net

Info@ikaros.net
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Premium

VIT FROTTÉ I BAL

Frotté

Textil torkduk för grövre avtorkning och våta ytor

KULÖRT FROTTÉ I BAL

VIT FROTTÉ I BOX

KULÖRT FROTTÉ I BOX

Arkmått: Varierar

Arkmått: Varierar

Antal: Varierar

Antal: Varierar

Vikt: 10 kg

Vikt: 10 kg

Art.nr: 6-11030

Art.nr: 6-11060

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11030-MD

Metalldetekterad
Arkmått: Varierar
Antal: Varierar
Vikt: 10 kg
Art.nr: 6-11060-MD

Standard

En kraftigare duk med mycket hög absorptionsförmåga, lämpad för avtorkning under tuffa förhållanden.
Ytstrukturen gör materialet benäget att leta sig ned i underlagets ojämnheter, så att duken får med sig
smuts på djupet. Den höga absorptionsförmågan gör den lämplig för våta förhållanden.
Ikatex® Frotté levereras i bal eller metalldetekterad i kartong.
• För avtorkning av kraftig smuts och väta
• Två kvalitetsnivåer

KULÖRT FROTTÉ I BAL

• Mycket hög absorptionsförmåga

Arkmått: Varierar
Antal: Varierar

• Levereras i bal eller metalldetekterad i kartong

Vikt: 10 kg
Art.nr: 509-10
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ÅTERVUNNEN TEXTIL
Miljövänlig produkt av återvunnet råmaterial

BAL
Enkel förpackning där innehållet anges i totalvikt

KARTONG/BOX
Konforma storlekar och bestämt antal ger
jämn kvalitet och god ekonomi. Ergonomisk
förpackning förenklar maskinunderhåll

EGENSKAPER
Tjocklek
Absorption
Struktur

TEXTUR
Vävd eller stickad textil med oklippta öglor
på en eller båda sidor

METALLDETEKTERAD
Fri från metallrester, vilket garanterar repfri
avtorkning

order@ikaros.net
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Silikonfria produkter för svår smuts

Torkpapper

För allmän avtorkning

Beroende på vad som skall avtorkas och smutsighetsgrad indelas Ikatex® torkpapper i tre olika kategorier.
Papper för svår och medelsvår smuts är silikonfria och perforerade. För ergonomi och bekvämlighet levereras
även trelagerspappret i bragbox. Ikatex® torkpapper har ett mycket brett användningsområde, och är
populära hos allt ifrån solarier och städbolag till tryckerier och verkstadsindustrier.

4-LAGERS - 1 RULLE

3-LAGERS - 1 RULLE

3-LAGERS - 2 RULLAR

3-LAGERS - BRAGBOX

Arkmått: 37 x 36 cm

Arkmått: 32 x 38 cm

Arkmått: 38 x 37 cm

Mått: 42 x 38 cm

Antal: 1000 ark

Antal: 750 ark

Antal: 500 ark/rulle

Antal: 240 ark/box

Vikt: 5,3 kg/rulle

Vikt: 5,3 kg/rulle

Vikt: 4,5 kg/rulle

Vikt: 2,8 kg

Art.nr: 1120-4L

Art.nr: 1162R-3L

Art.nr: 1165-3L

Art.nr: 6-31541

Slitstyrka

Slitstyrka

Slitstyrka

Slitstyrka

Mjukhet/följsamhet

Mjukhet/följsamhet

Mjukhet/följsamhet

Mjukhet/följsamhet

Tjocklek

Tjocklek

Tjocklek

Tjocklek

Silikonfria produkter för medelsvår smuts

• Brett användningsområde
• Variation på förpackning (rulle, bragbox)
• Olika kvalitéer beroende på behov

TRE KATEGORIER
Beroende på yta och smutsighetsgrad indelas
produkterna efter lageratal och tjocklek

BRAGBOX
Konforma storlekar och bestämt antal ger
jämn kvalitet och god ekonomi. Ergonomisk
förpackning förenklar maskinunderhåll

1-LAGERS
Opräglat, operforerat papper i ett lager

2-LAGERS
Präglat, perforerat och silikonfritt papper i
två lager

3-LAGERS
Präglat, perforerat och silikonfritt papper i
tre lager

24
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4-LAGERS
Präglat, perforerat och silikonfritt papper i
fyra lager

Info@ikaros.net

2-LAGERS - 2 RULLAR

2-LAGERS - 2 RULLAR

Arkmått: 28 x 36 cm

Arkmått: 26 x 38 cm

Antal: 500 ark/rulle

Antal: 500 ark/rulle

Vikt: 3,7 kg/rulle

Vikt: 2 kg/rulle

Art.nr: 1118-2L

Art.nr: 1169-2L

Slitstyrka

Slitstyrka

Mjukhet/följsamhet

Mjukhet/följsamhet

Tjocklek

Tjocklek

Produkter för lätt smuts

1-LAGERS - 1 RULLE

1-LAGERS - 1 RULLE

Mått: 0,32 x 780 m

Mått: 0,29 x 1050 m

Vikt: 7,2 kg

Vikt: 8,6 kg

Art.nr: 83320

Art.nr: 909010

Slitstyrka

Slitstyrka

Mjukhet/följsamhet

Mjukhet/följsamhet

Tjocklek

Tjocklek

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Soft 85

NONWOVENDUK

FÖR SVÅR SMUTS

För våta förhållanden

Kemikaliebeständig duk för tuff avtorkning

En mycket mjuk och fyllig duk med brett användningsområde. Den höga absorptionsförmågan gör duken lämplig
för våta underlag. Duken är vit vilket gör att du enkelt kan se den smuts som torkats upp. Ikatex® Soft 85 levereras
antingen på rulle eller i box med ark. Används med fördel av tryckerier, verkstäder och lokalvårdare.

En slitstark, luddfri duk med lätt gummikänsla som är idealisk för rengöring och avtorkning av exempelvis
olja och fett. Duken är därtill helt fri från cellulosa, vilket gör den till vår mest kemikaliebeständiga torkduk,
kompatibel med alla sorters kemikalier och lösningsmedel. Strukturen skänker extra volym vilket ger ett
mycket gott smutsgrepp. Används med fördel i tung industri, inom livsmedels- och flygindustrin, på
verkstäder m.m.

• För våta förhållanden
• Perforerad (rulle)

• Perforerad

• Arken är livsmedelsgodkända

• Präglat papper

• 100% cellulosa

• 100% polypropen

• Lågt fibersläpp

• Luddfri

• Klarar lösningsmedel

• Slitstark

• Färg: vit

• Livsmedelsgodkänd
• Kemikaliebeständig (även baser och syror)

RULLE

ARK I BOX

Arkmått: 30 x 35 cm

Arkmått: 30 x 38 cm

Antal: 750 ark/rulle

Antal: 6 x 50 ark

Antal: 500 ark/rulle

Vikt: 6,6 kg

Vikt: 3,5 kg

Vikt: 4,3 kg

Art.nr: 6-385

Art.nr: 6-383

Art.nr: 7164

RULLE

• Färg: blå

Arkmått: 38 x 32 cm

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

FÖR SVÅR SMUTS
Präglat ytskikt ger kraftigt smutsgrepp

FÖR VÅTA FÖRHÅLLANDEN
Hög absorptionsförmåga gör duken
lämplig för väta

FÖR SVÅR SMUTS
Präglat ytskikt ger kraftigt smutsgrepp

FÖR VÅTA FÖRHÅLLANDEN
Hög absorptionsförmåga gör duken
lämplig för väta

TEXTUR
Högabsorberande, tjockare duk som är stark
och mjuk
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Polytex

NONWOVENDUK

FÖR SVÅR SMUTS

order@ikaros.net

TEXTUR
Struktur som ger stor volym och luddfrihet

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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NONWOVENDUK

9005

FÖR SVÅR SMUTS

Slitstark duk för avtorkning och polering av känsliga ytor
En duk med lågt fibersläpp. Fungerar utmärkt till avtorkning av olja och fett. Det präglade ytskiktet ger kraftigt
smutsgrepp. Finns att få i rulle, ark, box och bragbox beroende på användning. Används med fördel av
tryckerier, verkstäder och i bilindustri.
• Perforerad (rulle)
• Blandning av cellulosa och konstfiber
• Lågt fibersläpp

RULLE

ARK I BOX

• Slitstark

Arkmått: 30 x 38 cm

Arkmått: 30 x 38 cm

• Präglat ytskikt

Antal: 500 ark

Antal: 10 x 50 ark

Vikt: 4,5 kg

Vikt: 4,5 kg

Art.nr: 6-31535

Art.nr: 6-31530

ARK I BOX

ARK I BRAGBOX

Arkmått: 30 x 38 cm

Arkmått: 42 x 38 cm

Antal: 150 ark

Antal: 200 ark

Vikt: 1,5 kg

Vikt: 2,7 kg

Art.nr: 6-31531

Art.nr: 6-31545

• Klarar lösningsmedel
• Färg: blå
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NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

FÖR SVÅR SMUTS
Präglat ytskikt ger kraftigt smutsgrepp

TEXTUR
Högabsorberande och stark duk i både vått och
torrt tillstånd

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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NONWOVENDUK

9043

FÖR SVÅR SMUTS

För väldigt tuff avtorkning i torra och våta miljöer
Extremt slitstark torkduk med mycket hög absorption. Den håliga ytan ger ett mycket kraftig smutsgrepp,
med bibehållet lågt fibersläpp. Levereras på rulle, som ark i box eller i ergonomisk bragbox beroende på
behov. Används med fördel av tryckerier, verkstäder och inom bilindustri.
• Tål lösningsmedel
• Perforerad (rulle)
• 100% viskos
• Lågt fibersläpp
• Slitstark
• Hålig struktur
• Färg: vit
RULLE

ARK I BOX

ARK I BRAGBOX

Arkmått: 30 x 38 cm

Arkmått: 30 x 38 cm

Arkmått: 42 x 38 cm

Antal: 340 ark

Antal: 6 x 50 ark

Antal: 140 ark

Vikt: 2,8 kg

Vikt: 3 kg

Vikt: 2,1 kg

Art.nr: 6-31570

Art.nr: 6-31571

Art.nr: 6-31543

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

FÖR SVÅR SMUTS
Präglat ytskikt ger kraftigt smutsgrepp

LIVSMEDELSGODKÄND
Godkänd för kontakt med livsmedel

TEXTUR
En mycket mjuk duk med hög absorption och
hålig struktur
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NONWOVENDUK

Soft 65 Tunn

NONWOVENDUK

Multi 9520

FÖR MEDELSVÅR SMUTS

FÖR MEDELSVÅR SMUTS

För allmän avtorkning

För allmän avtorkning med hög våtstyrka och textilkänsla

En mycket mjuk, följsam och fyllig duk med brett användningsområde. Duken har god arbsorptionsförmåga
och lämpar sig för de flesta underlag. Materialet är vitt vilket gör att du enkelt kan se den smuts som torkats
upp. Levereras på rulle. Används med fördel av tryckerier, verkstäder och inom lokalvård.

En slitstark och flexibel torkduk med textilkänsla. Flexibiliteten gör duken följsam och möjliggör rengöring
där det kan vara svårt att komma åt, samt att den inte repar underlaget. God absorption av både vatten och
oljebaserade vätskor. Används i verkstäder och under lokalvård.

• Perforerad

• Perforerad

• 100% cellulosa

• Blandning av cellulosa och konstfiber

• Lågt fibersläpp

• Lågt fibersläpp

• God absorberingsförmåga

• Slitstark

• Klarar lösningsmedel

• Färg: grå

• Färg: vit
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RULLE

RULLE

Arkmått: 30 x 35 cm

Arkmått: 38 x 38 cm

Antal: 950 ark

Antal: 950 ark

Vikt: 6,1 kg

Vikt: 8,9 kg

Art.nr: 6-365

Art.nr: 6-31565

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

FÖR MEDELSVÅR SMUTS
Bra smutsgrepp för allmän avtorkning

TEXTUR
Medeltunn duk med god slitstyrka och
god absorption

FÖR MEDELSVÅR SMUTS
Bra smutsgrepp för allmän avtorkning

TEXTUR
Tunnare och starkare grå fiberduk

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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NONWOVENDUK

9004

FÖR MEDELSVÅR SMUTS

För allmän avtorkning eller polering av känsliga ytor
Mjuk torkduk med lågt fibersläpp. Utmärkt för avtorkning av olja eller fett från exempelvis verktyg och
mindre detaljer. Fin ytprägling ger ett gott smutsgrepp gentemot damm och partiklar. Levereras på rulle,
som ark i box (två storlekar), eller i ergonomisk bragbox beroende på behov. Används med fördel av tryckerier,
verkstäder, inom bilindustri, lokalvård och i laboratoriemiljö.
• Perforerad (rulle)

STOR RULLE

LITEN RULLE I BOX

ARK I BOX

• Blandning av cellulosa och konstfiber

Arkmått: 36 x 40 cm

Arkmått: 30 x 38 cm

Arkmått: 30 x 35 cm

• Lågt fibersläpp

Antal: 900 ark

Antal: 500 ark

Antal: 10 x 50 ark

• Slitstark

Vikt: 7,65 kg

Vikt: 3,8 kg

Vikt: 4,5 kg

Art.nr: 6-31559

Art.nr: 6-31525

Art.nr: 6-31526

• lätt präglat ytskikt
• Färg: vit

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

FÖR MEDELSVÅR SMUTS
Bra smutsgrepp för allmän avtorkning

LIVSMEDELSGODKÄND
Godkänd för kontakt med livsmedel

ARK I BOX

ARK I BRAGBOX

Arkmått: 30 x 35 cm

Arkmått: 42 x 38 cm

Antal: 150 ark

Antal: 200 ark

Vikt: 1,5 kg

Vikt: 2,3 kg

Art.nr: 6-31527

Art.nr: 6-31544

TEXTUR
Mjuk duk med fint präglat ytskikt
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NONWOVENDUK

9000

NONWOVENDUK

9003

FÖR LÄTT SMUTS

FÖR LÄTT SMUTS

För lättare avtorkning och rengöring av känsligare underlag

För polering av känsliga ytor

En följsam och prisvärd torkduk med lågt fibersläpp. Duken är vit, vilket gör att du enkelt kan se den smuts
du torkat upp. Det lätt präglade ytskiktet gör att du får med dig damm och partiklar utan att repa underlaget.
Används med fördel inom lokalvård samt av tryckerier, verkstäder, och läkemedelsbolag.

En väldigt mjuk och följsam polerduk för känsliga ytor. Rullen levereras i box, och har extra stora ark vilket vid
varje torktillfälle skänker högre absorption, samt ökad livslängd. Duken repar inte underlaget och är därmed
idealisk för polering av målade eller lackerade ytor. Används med fördel inom bilindustri och –rekond.

• Perforerad

• Perforerad

• Blandning av cellulosa och konstfiber

• Blandning av cellulosa och konstfiber

• Lätt präglat ytskikt

• Lågt fibersläpp

• Lågt fibersläpp

• Slitstark

• Slitstark

• Färg: vit

• Färg: vit

RULLE

RULLE

Arkmått: 31 x 37 cm

Arkmått: 36 x 60 cm

Antal: 500 ark

Antal: 300 ark

Vikt: 3,2 kg

Vikt: 2,9 kg

Art.nr: 6-31524

Art.nr: 6-31520

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

FÖR LÄTT SMUTS
Lätt präglat ytskikt är skonsamt mot underlaget

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

TEXTUR
Följsam duk med lätt präglat ytskikt,
idealiskt för lätt smuts
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NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

FÖR LÄTT SMUTS
Lätt präglat ytskikt är skonsamt mot underlaget

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

TEXTUR
Tunn, mjuk och extra stor polerduk för känsliga ytor

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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NONWOVENDUK

Ultra 9510

FÖR LÄTT SMUTS

För lätt avtorkning i torra eller våta miljöer
Mjuk och flexibel torkduk, vilket möjliggör avtorkning där det kan vara svårt att komma åt. Duken absorberar
snabbt både olja, vatten och lösningsmedel. Slitstark med hög våtstyrka. Används med fördel i verkstäder,
under lokalvård, i laboratorier, tryckerier och på sjukhus. Finns både på stor rulle, som ark i box och i bragbox.
Rullen är livsmedelsklassad.
• Perforerad i rulle
• Blandning av cellulosa och konstfiber
• Lågt fibersläpp
• Slitstark
• Repar inte
• Färg: vit
RULLE

ARK I BOX

ARK I BRAGBOX

Arkmått: 40 x 36 cm

Arkmått: 42 x 40 cm

Arkmått: 42 x 38 cm

Antal: 1000 ark

Antal: 10 x 50 ark

Antal: 200 ark

Vikt: 7,9 kg

Vikt: 6,5 kg

Vikt: 2,3 kg

Art.nr: 6-31555

Art.nr: 6-31556

Art.nr: 6-31542

NONWOVEN
Bearbetad cellulosaråvara för en slitstarkare och
tjockare duk med minimalt fibersläpp

KEMIKALIEBESTÄNDIG
Kan användas för avtorkning av kemikalier

PERFORERAD
Underlättar storleksanpassning, vilket minskar
slöseri och skänker därmed bättre ekonomi

EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

FÖR LÄTT SMUTS
Lätt präglat ytskikt är skonsamt mot underlaget

LIVSMEDELSGODKÄND
Godkänd för kontakt med livsmedel

TEXTUR
Lätt präglad, snabbabsorberande duk med
hög slitstyrka
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Textila torkdukar

Nonwoven dukar
FÖR SVÅR SMUTS

FÖR MEDELSVÅR SMUTS

FÖR LÄTT SMUTS

Trikå

Lakan

flanell

Soft 85

Soft 65 tunn

9000

Textil torkduk för allmänt bruk

Textil torkduk för luddfri rengöring
och polering

Textil torkduk för lättare avtorkning
av känsliga ytor

För våta förhållanden

För allmän avtorkning

För lättare avtorkning och rengöring
av känsligare underlag

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

Tjocklek
Absorption
Struktur

Tjocklek
Absorption
Struktur

Sid 16

Sid 18

linne
Textil torkduk för tuffare avtorkning
EGENSKAPER

Sid 20

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Sid 26

Sid 32

frotté

Polytex

Multi 9520

9003

Textil torkduk för grövre avtorkning
och våta ytor

Kemikaliebeständig duk för tuff avtorkning

För allmän avtorkning med hög våtstyrka
och textilkänsla

För polering av känsliga ytor

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

Tjocklek
Absorption
Struktur

Sid 21

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Tjocklek
Absorption
Struktur

Tjocklek
Absorption
Struktur

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Sid 22

Sid 36

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Sid 27

Sid 33

Sid 37

9005

9004

Ultra 9510

Slitstark duk för avtorkning och polering
av känsliga ytor

För allmän avtorkning eller polering
av känsliga ytor

För lätt avtorkning i torra eller våta miljöer

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

Torkpapper

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Torkpapper

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Sid 28

För allmän avtorkning

Sid 34

Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Sid 38

Sid 24

9043
För väldigt tuff avtorkning i torra och
våta miljöer
EGENSKAPER
Slitstyrka
Absorption
Tjocklek
Struktur

Sid 30

40

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50

41

Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik.
Genom kunskap hjälper vi vår kund att minska kostnader och skapa en miljösäker arbetsplats.

SPILLSKYDD

RENGÖRING

FÖR TILLBUD/OLYCKA OCH DAGLIG DRIFT

FÖR PROFESSIONELLT BRUK

SMÖRJTEKNIK
FÖR INDUSTRIELL APPLIKATION

FÖRVARING

INVALLNING

FATHANTERING

TORKDUKAR

HYGIEN

SMÖRJVERKTYG

OLJOR

VÄTSKEHANTERING

SPILLKIT

ARBETSSKYDD

AVFETTNING

LOKALVÅRD

FETT

AEROSOLER

AVFALLSHANTERING

SORBENTER

BRANDSKÅP

BILVÅRD

SKÄRVÄTSKOR

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

STANDARDER

KONSULTATION

SPILLSKYDDSARBETE

OLJEANALYS

Telefonledes rådgivning
Hjälp vid revision
Produktrekommendation

För en miljösäker arbetsplats
Riskbedömning och spillskyddsplan
Utbildning för kund
Handbok

Minskar slitage, spilloljevolym
och kostnader, samt
förlänger bytesintervaller
Utbildning för kund

SPILLREDSKAP
Färgkod & Symbol
Tydlig märkning
De flesta av våra produkter
kallas spillredskap

VARUMÄRKEN

®

TORKDUKAR

SORBENTER

Ekonomi & kvalitet
Textil/Papper
Nonwoven

Brett sortiment
Hög kvalitet
Ekonomi

IKACLEAN®

IKACLEAN®

HYGIEN

AVFETTNING

RENGÖRING

Hudvänligt
Handrent/Dusch/Tvål
Hudlotion

Hälso/Miljöanpassat
Brett sortiment
Egen tillverkning

Städ, Tvätt & Disk
Effektiva produkter
Egen tillverkning

HUVUDKONTOR
Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie
Tel: 040-54 22 50
Fax: 040-54 22 51

TORKDUKAR

Textila torkdukar i trikå, lakansväv, flanell, linne och frotté.

FINLAND
Metsänneidonkuja 6, FI-02130 ESPOO
Tel: +358–20 741 8750
Fax: +358–9 455 59 33
ORDERTELEFON (SVERIGE)
040-54 22 50
INTERNET
www.ikaros.net
E-MAIL
info@ikaros.net
order@ikaros.net

TORKPAPPER

Industripapper i en-, två-, tre- och fyrlagerskvalitet.

NONWOVENDUKAR

Silikonfria cellulosa/polypropenbaserade fiberdukar.

