Fnugfri miljøklude
– den mest klimavenlige aftørring af
farlig væske
Mange værksteder og produktions
virksomheder bruger fnugfrit papir til
at tørre olie og opløsningsmidler af
indersiden på maskiner, hydraulik og
slutprodukter – men det skaber en masse
papiraffald, som er dyrt at bortskaffe og
belaster vores miljø. Derfor har vi skabt
markedets eneste fnugfri miljøklud:
Premium Wiper.

We empower your day

•	
Intet papiraffald: Kludene kan
vaskes og genanvendes mange
gange.
•	
Helt fnugfri: Beskytter jeres
maskiner og produkter optimalt.
•	Effektive: Miljøklude har langt
bedre sugeevne end papir.

Tidsbesparende og bæredygtig
vaskeservice
Vi afhenter, vasker og leverer jeres klude.
Det sparer jer for tid og
giver flere miljøfordele:
•

 arligt affald genanvendes: Vores specialvaskeri
F
genanvender 100 % af vaskevandet og 94 %
af affaldsresterne (f.eks. olie).

•	
Ingen bortskaffelse: Vi bortskaffer løbende jeres
slidte miljøklude korrekt.
•

Sundt arbejdsmiljø: Opbevar brugte klude i vores
lufttætte beholdere, som beskytter mod brand
og sundhedsskadelige dampe.

•	
Spar CO2: En analyse viser, at virksomheder kan
opnå en besparelse i CO2e-udledningen på 64,9 %
ved at gøre rent 1.000 gange med almindelige
(ikke-fnugfri) miljøklude i stedet for genbrugspapir.
Bruger I fnugfrit engangspapir, kan I spare endnu
mere CO2 ved at skifte til fnugfri miljøklude.

“

Vi har ca. 70 CNC-maskiner og manuelle drejebænke, som vi tørrer af med miljøklude. Vi er skiftet
til Elis’ miljøklude og oliemåtter for at mindske
vores forbrug og spild af papir. Det koster selvfølgelig noget at leje og få vasket tekstilerne hos Elis.
Men ud fra vores estimater kan vi samtidig spare
ca. 83.000 kr. om året ved, at vi ikke fremover skal
bortskaffe papir, engangstæpper og pap til opsugning af olie. Og i en tid, hvor der er stigende priser
og mangel på papir, er der flere fordele ved
miljøklude.
Pia Byrial,
Head of Quality, HSE & CSR hos IPL

“

Vi har valgt at skifte til miljøklude, fordi det styrker
vores grønne omstilling, og kludene suger bedre end
de stofrester, vi før har brugt til at tørre hydraulikog smøreolie af vores produktionsmaskiner.
Med Elis’ service får vi en lukket, cirkulær proces
med et lavere aftryk i vores klimaregnskab.
Lise Fria Hansen,
Project Coordinator, Sustainability & Environment
hos Meneta

Kontakt os for at få fingrene i den fnugfrie miljøklud:

DK-miljoservice@elis.com
+45 39 53 74 74

