Interiörstädning
Din guide till en skinande interiör
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Vileda härstammar
från tyskans
"wie Leder"
som översatt blir
"som läder".

Olika utmaningar kräver olika redskap
När du väljer Vileda Professional’s produkter kan du vara säker på att få en optimal
produkt med bästa prestanda, ergonomiskt utformad, till lägsta möjliga kostnad och
miljöpåverkan. Du är expert på städning och vi är experterna på de bästa lösningarna.
I den här foldern hjälper vi dig att enkelt att välja rätt produkt för alla typer av utmaningar
ovan golvet.
Vi hjälper dig välja rätt produkter till rätt uppgift
Traditionella dukar, mikrofiberdukar, moppar eller svampar - alternativen är många. Därför kan du tryggt lita på att vi har en lösning
som täcker alla dina behov. Välj oss och din städning går enklare,
snabbare och blir renare samtidigt som du sparar din kropp. miljön
och ekonomin.

minimal användning av vatten och kem. Helt enkelt - vi ska göra ett
så litet avtryck som möjligt.
Vi har även en stor svanfamilj som vi är stolt över - 35 svanenmärkta dukar och moppar. Det är därför du och dina kunder kan
ställa höga krav på ”Grön Städning” och städa med rent samvete!

Våra produkter håller vad de lovar
Slitstyrkan på våra dukar är hög, livslängden lång och tack vare låg
friktion och enkel hantering minskar också risken för belastningsskador för städpersonal. Allt detta minskar därför kostnader och
betalar sig i långa loppet.
Rent med rent samvete
Vi har bara en värld och vi gör vad vi kan för att upprätthålla
hållbarhet och minska belastningen. Därför väljer vi råmaterial
med omsorg, vi väljer att ha tillverkningen så nära användarna som
möjligt under stränga regler. Resultatet ska vara skinande rent med

I nästan 70 år har Vileda Professional utvecklat effektiva produkter
och innovativa lösningar för den professionella städbranschen.
1849
Företaget "Heintze und Sammet" i Weinheim, Tyskland som
producerar lädervaror av hög kvalitet blir då ett av Europas största,
tack vare Carl Johann Freudenberg.
Dennes starka entreprenörsanda och innovativs talang för han
vidare till sina arvingar.
1929
I samband med den ekonomiska krisen tvingas Freudenberg att
ompröva sin position och hitta råvarualternativ till läder.
1936
Kemisten Dr. Carl Ludwig Nottebohm kommer till Freudenberg med
ett förslag som möjliggör tillverkning av ett syntetiskt läder.
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Allting började med en duk
1948
Dr. Nottebohms forskning utvecklas och blir så småningom ett helt
nytt ovävt material - en fönsterduk. Denna blir hörnstenen i det nya
varumärket - Vileda. Vileda kommer från tyskans "Wie Leder".
1995
Rengöringsbranschen revolutioneras tackvare att de första mikrofiberdukarna lanseras - MicroClean föds.
2016
Freudenberg patenterar den nya "Micron Technolgy" - vi är först i
välden med att splittra fibern i hela 32 delar.
2017
Nästan 170 år efter starten av Freudenberg Group så är vi fortfarande familjeägda och vi har idag ca 48.000 anställda fördelade på
60 länder globalt.
Innovationer och utveckling pågår ständigt och många produkter
har varit banbrytande och blivit egna varumärken.
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Mikrofiber = utveckling
På 90-talet lanserades de första mikrofiberdukarna och dessa hade en stor betydelse för
städresultatet. Utvecklingen har fortsatt och vi kan stolt i dag säga att vi har marknadens
tunnaste mikrofiber i vårt MicronQuick.
Mikrofiber är lösningen på de flesta städproblem
Ytorna du rengör innehåller porer i mikrostorlek. Ju tunnare en
fiber är, desto lättare tränger den ner och plockar upp smuts och
bakterier - från ytan ner till minsta mikropor.
Har storleken betydelse? - Ja.
Ju tunnare en fiber är desto mindre fukt lämnas kvar på ytan. Tack
vare att vattendropparna är mycket små, så torkar de snabbare och
binder mindre smuts och damm under tiden de avdunstar.
Det är inte bara resultatet utan även kapaciteten en duk har att
ta upp smuts som påverkas av hur tunn fibern är. För ju tunnare en
fiber är desto längre fibrer behövs för att göra en duk. Många långa
fibrer klarar av att binda mycket mer smuts - eller helt enkelt - mer
fiberyta binder mer smuts.

MicronQuick - 100 % mikrofiberrengöring med marknadens
tunnaste mikrofiber
Med en helt ny patenterad teknik så tillverkas mikrofibern i hela 32
delar, när sedan fibern splittras och under hårt vattentryck bildas
det mikrofilament som är så tunna som 0,075 dTex. Det är under
denna process som våra non-woven dukar med ändlösa fibrer
skapas.
Vilka är då de största fördelarna med en duk av ändlösa fibrer?
De har stor kapacitet att ta upp och binda smuts och bakterier. De
lämnar ett skinande rent resultat utan ränder eller ludd - framför
allt på speglar och rostfritt och det utan eftertorkning.
Vi har även bra stickade mikrofiberdukar i sortimentet
Vad är skillnaden mellan en non-vowen duk och en stickad duk?
Den stickade duken med dess öglor at bra på att fånga upp lös
smuts. Den är en bra all-round duk. Det är även ett bra alternativ
om du vill ha lite mer duk i handen.
Viktigt att tänka på är att skölja en stickad duk noggrant då viss
smuts är lite svårare att få ut ur öglorna än i den släta non-woven
duken. En stickad duk erbjuder inte 100 % mikrofiberrengöring då
mikrofibern bara sitter i öglorna.
Nya generationens stickade mikrofiberdukar
PVAmicro är i grunden en stickad duk men som har ytbehandlats för
att behålla mikrofiberns effektivitet och samtidigt ge duken absorption, något som nästan saknas helt hos en ren mikrofiberduk.
Vilken mikrofiberduk ska du välja?
På nästa uppslag hittar du en tabell över alla våra dukar - se vilken
duk som klarar din utmaning på bästa sätt.

16-delar
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Nya fibern
32-delar

Vad löser din utmaning bäst?

Tvättbara och slitstarka dukar

MicronSolo

MicroRoll

Effektiv rengöring av ytor
som du enkelt kommer åt

MicroTuff
Swift

Mikrofiberdukar

PVAmicro

MicronQuick

Vilken typ av smuts ska du rengöra och på vilken yta? Alla våra mikrofiberdukar är av högsta
kvalité och klarar av att lösa alla utmaningar. Denna guide informerar dig om vilken duk som
på bästa sätt löser de olika utmaningar som du står inför.

Korttids- / engångsdukar

Vilken typ av smuts?
- Ta bort fingeravtryck/fett
- Ta bort envis smuts
- Ta bort lös smuts/damm
- Ta bort bakterier från beröringsytor
- När du behöver uppsugningsförmåga






















































Vilken typ av yta?
- Rostfritt stål
- Spegel
- Glaspartier
- Skärmar - Dator/TV/Mobil/Tablets
- Möbler - bord/hyllor, etc.
- Toalett/duschutrymmen
- Kakel/klinkers








Egenskaper:
- Svanenmärkta

Ja

Ja

- Rengör utan att lämna ludd

Ja

Ja

Ja

- Rent utan ränder

Ja

Ja

Ja

- Lätt fuktade dukar (dl/duk)

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

- Fuktade dukar (dl/duk)

0,4

0,6

0,6

-

-

Manuell preparering:

Kundgrupp:

 Bästa valet = din favorit
Generell städning
kontor/skolor/butiker/industrier/etc

 Mycket bra val
Hälsa- och sjukvård
sjukhus/vårdcentraler/åldringsvård/etc

Hotell och restaurang
Hotell/restaurang/storkök/gatukök/etc
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Dukar med sug!
Wettex® originalet - Torrt och rent i ett svep!
100% naturmaterial - perfekt att kompostera
Ända sedan 1949 har Wettex® svampduk varit bästsäljande i sitt
slag och finns över hela världen. Konceptet har under åren blivit
utvecklat och förfinat så att dagens duk har en överlägsen uppsugningsförmåga och klarar att suga 15 ggr sin egen vikt.
Wettex® svampduk är en ren naturprodukt av bomull och cellulosa och kan komposteras eller läggas i återvinning för wellpapp.
Livet är fullt av överraskningar, därför passar Wettex® på alla
områden där uppsugning och avtorkning är viktigt.
Wettex® produceras i Norrköping, Sverige .

WiPro - Allroundduk som tar upp bakterierna
För dig som letar efter en effektiv rengöringsduk utan mikrofiber.
WiPro är hygienisk all-roundduk som är idealisk för rengöring av
målade ytor, sanitetsporslin, matbord, laminatbord, skol-, disk- och
arbetsbänkar.
Duken används med fördel inom hotell/restaurang/catering där
bakterier är en utmaning. WiPro är även utmärkt till objekt där
tvättmöjligheter saknas.

SpillEx - Superabsorberande engångsduk som
används när olyckan är framme
	Superabsorberande - den höga koncentrationen av polymerer
binder vätskan effektivt.
	Supersäkert - vätskan omvandlas till gelé och kapslas säkert
kvar i kärnan. Lyft bara bort den utspillda fläcken helt utan att
droppa. Det minimerar risken för halkskador.
	Hygienisk - ingen smittspridning av föroreningar (blod och urin)
- ingen beröring av kontaminerade ytor eller innehåll.
	Minimera problemet: Använd SpillEx på fläcken innan moppning
- då hindras smutsen att spridas över en större yta.
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Större ytor = interiörmoppar
Moppar används inte bara för golvrengöring. När du städar med en interiörmopp rengör du
stora ytor mycket snabbare men framför allt - mer ergonomiskt.
Med svepande rörelser rengör du stora ytor lekande lätt...
Skona kroppen från onödigt slitage - använd en interiörmopp.
Du slipper att kröka ryggen över ett konferensbord eller att sträcka
på dig för att nå ytor som är högre än du själv. Det borde vara en
självklarhet att använd en interiörmopp för att rengöra bord,
bänkar, whiteboardtavlor, stora ytor av rostfritt stål och väggar.
...och du klarar att rengöra ytan på mindre än halva tiden
Den rengörande ytan på en duk är i stort sätt bara hälften så
stor som ytan på en 35 cm interiörmopp - detta kan variera lite
beroende på storlek på duk och händer. Lägg till att du med ett
teleskopskaft har större räckvidd och behöver förflytta dig mindre.
Utöver detta så har moppen en större kapacitet att ta upp smuts
än en duk - det blir många gånger som duken måste öppnas och
vikas om för att rengöra samma yta. Dessa tre saker gör att du blir
snabbare och effektivare med samma resultat utan ansträngning.
Oavsett vilken mopp du väljer så klarar du av att halvera tiden.
För att veta vilken av våra interiörmoppar du ska välja - Duo Interiör- & Glasmopp, Swep Duo eller Single MicroPlus eller Safety
mopp för tuffare tag - se i tabellen till höger.
Höga, trånga eller svårtåkomliga ytor
Behöver du rengöra trånga och svåråtkomliga ytor så som
hyllor eller baksidan av ett element då använder du Swep MultiDuster - en interiörmopp vars stativ böjs till valfri form. För att
komma åt armaturer eller höga hyllor förlänger du Multiduster
med ett teleskopskaft.
När ledstången behöver rengöras - välj Swep Handmopp.

Välj mopp efter utmaning

Större ytor - lätt att nå med teleskopskaft

Handmop

MultiDuster Mini

MultiDuster Maxi

Swep Single
Safetymop 35 cm

Swep Duo
SafetyPlus 35 cm

Swep Single
MicroPlus 35 cm

Effektiv rengöring av små trånga
eller stora ytor som är lätta eller
svåra att komma åt

Swep Duo
MicroPlus 35 cm

Interiörmoppar

Duo Interior mop
35 cm

Vad ska rengöras? En hylla eller en armatur högt upp? En vägg, ett glasparti, en whiteboardtavla? Är det bakom eller mellan elementet? Välj först vilken typ av redskap som passar uppgiften. Därefter väljer du vilken typ av moppgarn som klara smutsen bäst.

Smala svåråtkomliga ytor
- lätta eller svårta att komma åt

Vilken typ av yta?
- Rostfritt stål
- Spegel
- Glaspartier
- Whiteboard
- Möbler - bord/hyllor, etc.
- Höga och svåråtkomliga ytor
















- Toalett









- SPA, sauna, dusch



- Kakel/klinkers













Vilken typ av smuts?
- Ta bort fingeravtryck/fett







- Ta bort envis smuts
- Ta bort lös smuts/damm










Egenskaper:
- Svanenmärkt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Manuell preparering:
- Lätt fuktade moppar (dl/mopp)

-

0,5

0,25

0,25

-

0,5

0,25

-

- Fuktade moppar (dl/mopp)

-

1,0

0,5

0,5

-

1,0

0,5

-

Kundgrupp*:

 Bästa valet = din favorit
Generell städning
kontor/skolor/butiker/industrier/etc

 Mycket bra val
Hälsa- och sjukvård
sjukhus/vårdcentraler/åldringsvård/etc

Hotell och restaurang
Hotell/restaurang/storkök/gatukök/etc

* Inom Hälso- och sjukvården kan många områden jämställas med Generell städning t.ex. dagrum, kontor, väntsalar, etc
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Förpreparering,
hjärtat i våra system!
Förpreparering minimerar användning av vatten och kem. Det är bra för både miljön och
ekonomin. Lägg till att inget tungt vatten behövs, det är bra för din kropp.

Dukar

Moppar
Preparering i tvättmaskin:
1. Tillsätt rengöringsmedel/kemikalier direkt i
sköljmedelsfacket eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
2. Ta ut och vik mopparna
3. Ställ mopparna i moppboxen

Förpreparering i tvättmaskin:
1. Tillsätt rengöringsmedel/kemikalier direkt i sköljmedelsfacket
eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
2. Ta ur dukarna från tvättmaskinen och lägg dom i hinken
3. Ta upp en duk. Vik duken, varje duk har upp till 16 rena ytor
4. Efter användning - lägg den smutsiga duken i tvättsäcken

Moppbox och sil:
1. Vik mopparna
2. Ställ mopparna i
moppboxen
3. Sätt silen ovanpå moppboxen
4. Häll brukslösningen i silen
5. Vänta i 5-10 minuter

Preparering i moppbox:
1. Häll vatten och rengöringsmedlet i botten på
moppboxen
2. Vik ihop mopparna
3. Ställ mopparna i moppboxen
4. Vänta i 5-10 minuter

Förpreparering i manuellt:
1. Vik dukarna och lägg dom i en hög
2. Häll brukslösningen i botten på hinken
3. Sätt i dukarna i hinken, vänta 2-3 min
4. Vänd dukarna, vänta 1-2 min
5. Efter användning - lägg den smutsiga duken i tvättsäcken

Tänk på!
- Placera moppen med öglan upp - enkelt att ta ut mopparna
- För att bevar fukten i Single moppen - vik garnet innåt

Tvättråd - enkla råd som både spar på miljön och ekonomin!
• Tvätta dukar och moppar separerade från varandra. Tänk även på
att tvätta Safetymopp separat eller i tvättsäck.
• Öppna vikta dukar innan tvätt. Borsta bort lös smuts, sand o.s.v.
innan du lägger moppen i tvättmaskinen
• Fyll aldrig mer än 2/3 av tvättmaskinen. Är dukar/moppar mycket
smutsiga fyll bara till 1/2.
• Tänk på miljön! Tvätta i så låg tvättemperatur som möjligt.
Normaltvätt 60 ºC räcker. Vid behov: tvätta i max tvättemperatur
- en gång per vecka eller när dukar/moppar är mycket smutsiga.
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• Torktumla vid behov - kort program och max 60ºC.
Moppar rekommenderas att torktumlas en gång per vecka.
• Låt inte dukar/moppar ligga länge i tvättlösning om det har ett
mycket surt pH värde (pH < 3) t.ex. blekmedelsämnen
• Använd inte sköljmedel
• Förvara dukarna i luftig utrymme.
• Både dukar och moppar har en mycket lång livslängd - om de sköts
väl. Följ våra tvättråd.

Mer än bara vårt ord!
Oberoende tester är din garanti.
Vi tar vår uppgift på allvar och brinner för att du ska få riktigt rent. Men vi gör så
mycket mer. Varje år investeras stora summor på att testa våra produkter och
självklart använder vi oss av oberoende testinstitut. Vi står för våra ord, men det är
de oberoende testerna som är vår garanti till dig som kund.
Vad testar vi och hur finner du resultaten?
Våra Swep-moppar och mikrofiberdukar testas på hur effektiva de är på att göra
ytan ren från smuts och bakterier. Oberoende tester från BMA, Tyskland visar bl.a.
att mikrofiberdukarna tar upp 99,9% MRSA bakterier i ett drag. Testerna finns att
ladda ner från vår hemsida.

Svanen - din garanti för miljön
och kvaliten
Vad innebär en Svanenmärkning?

Men det är inte slut där

Innan en produkt kan blir Svanenmärkt kontrolleras produkten så
att den uppfyller Svanens kriterier. Processen är omfattande. Allt
om produkten ska dokumenteras - hela vägen från råvara, under
tillverkningsprocessen till den färdiga produkten.

Utan det är även viktigt att kunna bevisa hur
produkten används med minimal miljöpåverkan och hur den tas tillvara på bästa sätt, när
det är dags att återvinna den.

Svanen - ett bevis på hög kvalitet

De viktigaste kriterierna „Städredskap mikrofiber“

Svanen organisatione tar sitt ansvar på allvar, de gör kontrollbesök på
våra produktionsanläggningar och de ställer tuffa krav på oberoende laboratorietester både vad gäller kvalitet och effektivitet. Här
nedan kommer en lista på de olika oberoende testerna som
en produkt måste klara av:

Svanenmärkta produkter ska uppfylla stränga krav på ingående
material, miljö- och hälsoegenskaper samt kvalitet och effektivitet.
Produkterna ska:

Damm- och smutsupptagningstest
Bakterieupptagningstest
Absorptionsförmåga
Test av slitstyrka/hållbarhet

Ha en hög rengöringseffekt utan bruk av rengöringskemikalier
Vara hållbara (minimera slöseriet med råvaror)
Ha ett begränsat innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen
Bidra till lägre utsläpp till luft och vatten
Vara skonsamma mot underlag/ytan som städas.

Mer att läsa om Svanen och de olika kriterier för Svanenmärkta städredskap och städtjänster hittar du på www.svanen.se.

Vår svanenfamilj växer
Vi försöker hela tiden utöka vår Svanenfamilj. Senast ut är
Swep Duo MicroFinn, en mopp som erbjuder bästa mikrofiberrengör med lite mer absorbtion men framför allt ett
jämt resultat från första tills sista metern.
Med 7 st dukar och 29 st Svanenmärkta moppar ligger vi i framkant och det är vi mycket
stolta över. Bland mikrofiberdukarna hittar du MicroRoll, MicronQuick samt MicronQuick
utbildningsduk. När det gäller moppar så är nästan samtliga Swep Duo och Single moppar svanenmärkta. Även interiörmopparna MultiDuster och Handmoppen är svanenmärkta.
Vi hoppas i framtiden kunna presentera ännu fler Svanenmärkta produkter - senaste
nytt om vår svanenfamilj hittar du på vår hemsida.
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Vileda Professional - en del av Freudenberg Group
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföretag med huvudkontor i
Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen.
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö, Sverige
Tel. +46 40 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

