MICRONSWEP®
CLEANROOM RENGØRINGSSYSTEM

Et komplet rengøringssystem til renrum

Garanti for optimal hygiejnestandard
Skarp kontamineringskontrol

Renrumsrengøring er en kritisk proces
Effektiv rengøring i renrum og kontrollerede områder er en
kritisk proces i forbindelse med ISO 14644-5 og en anbefalet
standard ved IEST-RP-CC018.3.
Renrumsrengøring skal opfylde de højeste standarder, og
derfor skal det anvendte udstyr kunne fjerne alle partikler og
mikrobiologiske kontamineringer grundigt.

MicronSwep® fra Berendsen er et skræddersyet rengøringssystem til renrum og kontrollerede områder og er i overensstemmelse med ISO 14644 samt GMP A+B retninger.

Cleanroom mopperne er lavet af 100% fin polyester
mikrofiber som hjælper med at fjerne partikler fra de
mindste revner akkumulerer dem i moppen

Mopperne er nemme og sikre at montere ved hjælp
af et særligt lommesystem, der sikrer minimal kontakt
med kontaminerede mopper

Hver moppe er præimpregneret ved lukningen så vand
og kemikalier forhindres i at komme in i renrummet

Specialiseret rengøringsproces for ISO klasse 5 (A/B).
Mulighed for emballering og sterilisering sikrer en
maksimal kontamineringskontrol

Dette unikke rengøringssystem er certificeret og tilbyder
genanvendelige løsninger af højeste kvalitet. Mopperne er
af den fineste polyester der indfanger og holder på partikler,
hvilket minimerer kontamineringen.
Det komplette system omfatter: mopper, klude, trolleys, bakker,
sigter, sweepers m.m. - all kan blive steriliseret for at opnå den
højeste kontamineringskontrol.
I renrum er der ikke plads til at gå på kompromis!

Kvalitet og konsistens

Ergonomi og sikkerhed

Berendsen Cleanroom sikrer en konsistent afhentning, dekontaminering af mopper (og om nødvendigt
sterilisering), emballering og levering af rene mopper,
klude og udstyr. Dette giver dig tid til at fokusere på
jeres kernekompetencer.

Med fokus på korrekt ergonomisk rengøring, forebygger du aktivt skader for dit rengøringspersonale. Det
betyder færre sygedage og en stigning i
medarbejdertilfredshed. Den rette opsætning for dit
rengøringspersonale, vil medføre at har nemt ved at
følge procedurer og du sikrer dig dermed en ønsket
rengøringskvalitet.

Valideringsrapporter fra Centexbel at moppens
rengøringseffekt giver fremragende resultater.
En enkelt moppe kan rengøre op til 20-25 m2, så du
kan nemt beregne dine rengøringsbehov.
For at forøge effektiviteten får rengøringspersonale
en dybdegående træning i, hvordan MicronSwep®
kan håndteres.

MicronSwep® består af lette materialer der er med til at
undgå besværlige bevægelser for rengøringpersonalet.
Med MicronSwep® kan rengøringen være færdig i ét
trin, da systemet opsamler partikler, men også renser
og tørrer på samme tid.
Alle dele af MicronSwep® er udarbejdet med henblik på
at forbedre ergonomien i rengøring af dit renrum:
• Trolleys er nemme at navigere
• Farvekodede teleskophåndtag
• 35 cm moppe til vægge og loft
• 6 meter forlængerskaft til nem rengøring af loft
• Sweeper og bakke til indsamling af større affaldsprodukter
• 50 cm gummiskraber til flydende materialer

Værdi for dig:
• Konsistent rengøringservice - forbedret renhed
• Valideret rengøringskoncept
• Sikkerhed mod krydskontaminering
• Miljørigtig løsning - lavere kemiforbrug og forbrug af
mopper
• Vejledning og oplæring inkluderet i konceptet

Værdi for dig:
• Rengøring i ét trin sparer tid og belastning
• Færre sygedage
• Tilfreds medarbejdere
• Bedre kvalitet i rengøringen
• Bredt udvalg af tilbehør

Berendsen Cleanroom Service
fokuser på jeres kernekompetencer

Hvordan fungerer det?
Intet behov for spande da mopperne er præimpregneret, hvilket
reducerer risikoen for krydskontaminering
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Vi varetager hele serviceprocessen:
• Analyserer dine behov og foreslår en optimal måtteløsning til dine områder
• Systematisk leverer nye Cleanroom MicronSwep i dit ønskede tidsinterval og afhenter de brugte
• Udfører løbende kvalitetstjek for at sikre en effektiv kontamineringskontrol

Medbring dit udstyr:
mopper, boks, sigte og
sæbeblanding
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Sæt moppen på fremføreren

Fold mopperne med
ydersiden indad
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Fej i pilens retning

Læg mopperne i boksen og placer sigten
ovenpå
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Begynd med en lige
linje og fej tilbage i en
S-bevægelse

Hæld og ligeligt fordel
sæbeblandingen ud i
sigten
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Efter rengøring af 2025m2 skift den kontaminerede moppe med en
ny

Berendsen Tekstil Service A/S
Berendsen Allé 1
4300 Holbæk
Denmark
www.berendsen.dk/renrum

Berendsen Gruppen har mere end 16.000 ansatte. Vi
opererer i 18 lande og yder tekstilservice inden for et bredt
område, fra måtter til vaskeriservice og renrumservice.
Berendsen Plc er Europas største tekstil service ﬁrma, der
er optaget på Londons Børs.
På baggrund af viden, der er opbygget igennem mere end
100 år, forbedrer Berendsen løbende sin forretningsmodel

Renrumsbeklædning
Vi tilbyder en bred vifte af
renrumsbeklædning og
tilbehør til alle
produktionstyper. Desuden
tilbyder vi et udvalg af
renrumsundertøj til ekstra
beskyttelse under den
heldækkende dragt.

Rengøringssystemer
Brug vores komplette
rengøringssystem,
MicronSwep, for rengøring
af Cleanroom Flexi Mat. Det
er specielt tilpasset brug
i renrum og kontrollerede
miljøer og opfylder kravene
fra ISO og GMP standarder.

for at opfylde kundernes behov. Partnerskab med
Berendsen garanterer dig en erfaren partner og en
skræddersyet tekstilservice, der opfylder dine speciﬁkke
krav.
Vi yder en 360° løsning til vore kunder.

Cleanroom Flexi Mat
Med Cleanroom Flexi Mat
forhindres fod-, hjul- og
luftbåren kontaminering i at
trænge ind i jeres kritiske
områder. En effektiv og varig
antimikrobiel beskyttelse
tiltrækker snavs, støv og
bakterier der kan fjernes
sammen med almindelig
gulvrengøring.

Har du spørgsmål til vores produkter eller services?
Kontakt os via
T: +45 5943 2222
E: 59432222@berendsen.dk

Cleanroom Goggles
Service
Leje af goggles inkluderer
rengøring, emballering og
sterilisering, hvilket
efterlader ingen risiko for
kontaminering og sikrer en
optimal hygiejnestandard.

