
 
Produkt Katalog 

 

Alkohol Servietter 20 stk. Produkt Beskrivelse  
       

             
 

 
 
Norlis.Care. Alkohol Servietter er store, bløde engangsservietter – 
fylder næsten intet og nemme at tage med. 
Alkohol Servietterne indeholder alkohol, som virker 
desinficerende og efterlader huden bakteriefri. De er et godt 
alternativ til håndvask, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt. 

 

    

          

Produkt Anvendelse  

Norlis.Care. Alkohol Servietter kan anvendes til at desinfecere 
hænder. 

Produkt Information 

Norlis.Care. Alkohol Servietter er uden parfume. 

Servietten måler: 12 x 15 cm og er blød og slidstærk. 

Indholder: Ethanol (CAS Nr. 64-17-5) 75g/100g 

Varenummer: 191403-20 

Pakning: 76 æsker pr. karton 

Karton måler: 45,5cm*28,5cm*24,5cm 

 

Alkohol Servietter 100 stk. Produkt Beskrivelse  
         

 

 
 
Norlis.Care. Alkohol Servietter er store, bløde engangsservietter – 
fylder næsten intet og nemme at tage med. 
Alkohol Servietterne indeholder alkohol, som virker 
desinficerende og efterlader huden bakteriefri. De er et godt 
alternativ til håndvask, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt. 

 
 
 
 
 

        

          

Produkt Anvendelse  

Norlis.Care. Alkohol Servietter kan anvendes til at desinfecere 
hænder. 

Produkt Information 

Norlis.Care. Alkohol Servietter er uden parfume. 

Servietten måler: 12 x 15 cm og er blød og slidstærk. 

Indholder: Ethanol (CAS Nr. 64-17-5) 75g/100g 

Varenummer: 191403-100 

Pakning: 18 æsker pr. karton 

Karton måler: 28cm*31,5cm*26,5cm 

 

 



 
 

 

Alkohol Servietter 250 stk. Produkt Beskrivelse  
 

      
 

 
 
Norlis.Care. Alkohol Servietter er store, bløde engangsservietter – 
fylder næsten intet og nemme at tage med. 
Alkohol Servietterne indeholder alkohol, som virker 
desinficerende og efterlader huden bakteriefri. De er et godt 
alternativ til håndvask, når vand og sæbe ikke er tilgængeligt. 

 
 
 

         

        

Produkt Anvendelse  

Norlis.Care. Alkohol Servietter kan anvendes til at desinfecere 
hænder. 

Produkt Information 

Norlis.Care. Alkohol Servietter er uden parfume. 

Servietten måler: 12 x 15 cm og er blød og slidstærk. 

Indholder: Ethanol (CAS Nr. 64-17-5) 75g/100g 

Varenummer: 191403-250 

Pakning: 8 æsker pr. karton 

Karton måler: 50cm*38cm*26cm 

 

 

Alkohol Servietter 50/Pose Produkt Beskrivelse  
      

 

 
 

Alcohol Wipes er alkoholbaserede desinfektionsservietter til 

effektiv desinficering af overflader. De er klar til brug direkte fra 
pakken, og er den optimale løsning til desinfektion af overflader. 
Pakken indeholder 50 stk og har en smart låge, der kan lukket 
igen, så spritten ikke fordamper. 

 
 
 

        

 

Produkt Anvendelse  

Norlis.Care. Alkohol Servietter kan anvendes til at desinfecere 
overflader. 

Produkt Information 

Norlis.Care. Alkohol Servietter er uden parfume. 

Servietten måler: 15 x 20 cm og er blød og slidstærk. 

Indholder: Ethanol (CAS Nr. 64-17-5) 678g/kg 

Varenummer: 191410 

Pakning: 24 poser pr. karton 

Karton måler: 36cm*23,5cm*26cm 

 


