
Välj inte bra, välj bättre eller helst bäst.

Tre kvalitetsnivåer

• För de mest krävande användarna och 
 för speciella behov.
• Har alltid lite extra när det gäller kvalitet och funktion:
 »» hygienisk användning och skonsam torkning.
 »»  bättre absorptionsförmåga än Classic, 
  vilket bidrar till mindre förbrukning
 »»  mjukare än Classic.

Bäst

Bra

• För vanliga användningsområden i offentliga miljöer.
• Vårt mest allsidiga sortiment.
• Goda egenskaper när det gäller kvalitet och funktion.
• Bättre absorptionsförmåga än Basic, 
 vilket bidrar till mindre förbrukning.
 

• Anpassade för enklare användning i publika 
 hygienutrymmen.
• Fyller även basbehoven inom industriell torkning.
 

Bättre

Välj rätt industritorkpapper

Absorptions-
hastighet

Absorptions-
kapacitet

Styrka

Våtstyrka

Luddfrihet

Bäst Bättre Bra



Katrin industritorkpapper för alla branscher - översikt

Katrin Plus XL 1200
3867-50558
• Snabb och hög uppsugningsförmåga.
• Extra starkt.
Lämplig för: Tjockolja, tunnolja, fetter,
kemikaler, rengöringsmedel, lösningsmedel,
vatten vegetabiliskt fett.

Katrin Plus XL 4 Blå
3867-50798
• Extra snabb och hög uppsugnings-   
   förmåga.
• Extra stark och mjuk.
Lämplig för: Tjockolja, tunnolja, fetter, 
färg, vatten vegetabilisk olja/fett.

Katrin Plus Poly Box
3867-50673

Katrin Plus Poly
3867-50715
• Luddar ej.
• Extremt stark.
• Bär och släpper mycket vätska.
Lämplig för: Tjockolja, tunnolja, fetter,
kemikalier, rengöringsmedel,
lösningsmedel, färg, tryckfärger,
vegetabilisk olja/fett.

Katrin Plus Poly Roll XL Blå
3867-50632
• Snabb och hög uppsugningsförmåga.
• Minimalt fibersläpp.
• Kraftig struktur för tuff rengöring.
Lämplig för: Tjockolja, tunnolja, fetter, 
kemikalier, rengöringsmedel, lösningsmedel, 
färg, vatten, vegetabilisk olja/fett.

Katrin Basic XL Brun
3867-51150
• God uppsugningsförmåga.
Lämplig för: Olja, vatten och 
fetter.

För krävande användning till livsmedel, maskiner, elektronik.

För krävande användning till tryckerier, bilindustrin, elektronik, lokalvård/städ.

För krävande användning i bilindustrin och verkstadsindustrin. För enklare användning till maskiner och verktyg.

Produktion
Inom industrin är det viktigt med flexibla produkter som kan 
användas för många ändamål. Absorptionskapaciteten är extra 
viktig för att ett papper snabbt och enkelt ska kunna användas 
för att torka upp till exempel vatten, olja och olika lösnings-
medel.

Underhåll
Även inom service och underhåll används olika torkmate-
rial till olika användningsområden; från tuff torkning och 
rengöring till noggrann polering. I vårt industritorksortiment 
finns även mobila lösningar för service- och underhållsper-
sonal som ofta är ute på fältet och därför måste kunna lita på 
lätta, flexibla produkter som presterar maximalt i alla lägen.



Katrin Industriprodukter - Vilka krav ställer användarna?

Kök
I en miljö där hygienen är helt avgörande, hjälper våra lösningar 
till att minimera arbete, förbrukning och smittorisker. Det lönar 
sig alltid att använda produkter som presterar maximalt. De ger 
tillbaka maximalt, bland annat i form av minskad  åverkan på 
miljön och minskade kostnader för sjukfrånvaro.

Livsmedelsindustrin
Rengöring av utrustning och lokaler är en viktig grundförut-
sättning för att säkerställa matkvaliteten i all livsmedelshan-
tering. I kritiska arbetsprocesser är det viktigt att torkmateri-
alet är lätt att skilja från råvarorna. I Katrins industrisortiment 
finns exempelvis blå produkter för att uppfylla de kraven.

ISEGA
Vid livsmedelshantering är det viktigt att 
använda mjukpapper av hög kvalitet. Den in-
ternationella ISEGA-symbolen med ett glas och 
en gaffel innebär att produkten kan användas 
vid direktkontakt med livsmedel. I Katrins sorti-
ment finns flera produkter som är märkta med 
ISEGA-symbolen. Exempel är Katrins handdu-
kar, handtork- och industritorkrullar.
Se respektive produkt.

HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) är obligatoriskt enligt lag. Det 
är ett system som identifierar, bedömer 
och styr faror som är viktiga för livs-
medelshanteringen. Metsä Tissues 
mjukpappersfabrik i Mänttä är den första 
i världen som erhållit HACCP-certifikat.

Miljömärkning
Alla Katrin egenproducerade 
papperprodukter är Svanmärkta.
Se respektive produkt.

Öka säkerheten i livsmedelshanteringen

Katrin industritorkpapper - Utseende och funktion spelar roll

Vilken industritorkprodukt passar bäst på din arbetsplats?

Rulle utan perforering
•  Man väljer själv mängden papper man
 önskar dra ut från hållaren.
•  Kräver hållare med avrivningskant för
 optimal funktionalitet.
•  Mycket papper på rullen ger hög kapacitet.
 

Rulle med perforering
• Given arkstorlek.
• Ger önskat antal ark i ett stycke.
• Mindre fibersläpp vid avrivning.
• Lättare avrivning.
• Mycket papper på rullen ger hög kapacitet.
 

Centerfeed
• Idealisk för att torka av ytor/torka upp
 vätskor från arbetsbänkar och golv i till
 exempel restaurangkök.
• Papperet dras ut från centrum av hållaren.
• Skyddande hållare – mer hygieniskt.
• Man väljer själv mängden papper man
 önskar dra ut från hållaren.

Staplade dukar
• Given dukstorlek.
• Ingen avrivning = mindre fibersläpp.
• En duk åt gången.
 

Kedjevikta ark
• Helklippta ark som ligger omlott
 och bildar ett Z-mönster.
• Arket öppnas automatiskt och
 portioneras ut ett åt gången, vilket
 ger kontrollerad förbrukning.
• Arket portioneras ut i plana ark.
• Du vidrör bara det ark som ska
 användas.
 



Papper eller textil?

Olika egenskaper för effektiv torkning, rengöring och polering.

Torkning

Absorptionstid

Rengöring

Absorptionskapacitet

Mjukpapper jämfört med trasor

Vad krävs för att suga upp 1 liter vatten?
Mjukpapper - 107 g, 5 sekunder.
Textil - 165 g, 36 sekunder.

Polering

Fibersläpp

Mjukpapper
Non-woven

Textil


