
Er danske mopper og kluter renere enn 
de norske?



Viima

Dagens standard for effektiv rengjøring er basert 
på microfiber, men nå har AB Solutions hentet 
komposittfiberen til Norge. 

Viima-mopper og kluter er den mest innovative 
nyheten i renholdsbransjen.

Viima setter en ny standard i bransjen ved å 
desinfisere alle overflater uten bruk av kjemi. 



Den daglige kampen mot bakterier via renholdsrutiner er 
særdeles viktig. Smitte og sykdom blant både pasienter og 
ansatte kan være en stor utfordring. 

Viima komposittfiber mopp har en vesentlige forbedringen av 
inneklima grunnet en betydelig reduksjon av støvmengden i 
inneluften.

Komposittfiber fungerer via en mekanisk kobling, i 
motsetning til microfiber som fungerer via en kjemisk kobling.

Den ultra-tynne fiberen sikrer tiltrekking av støvpartikler med 
statisk elektrisitet ved tørr metode og en effektiv 
oppsugingsevne med kapillære krefter ved fuktet mopp/klut.

Komposittfiber



Mekanismen

• Statisk elektrisitet

• I tørr tilstand blir moppen elektrisk oppladet når den 
glir over gulvet. Derfor tiltrekker og fastholder den smuss 
og bakterier som en magnet.

• Kapillarkraft

• Når gulvet får tilført litt vann, løfter kompositfiberen 
smuss opp og fastholder det i moppen. Her utnyttes 
kapillarkraften. En naturlig, fysisk funkjon, hvor væske blir 
trukket opp i et rør. På samme måte, som når trær trekker 
væske opp til de minste blader og kvister.







Kilde: DFD





Test utført på Diakonhjemmet Sykehus i regi av AB Solutions
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Bærekraft med Viima

90% reduksjon av kjemiforbruk.

70% reduksjon av vannforbruk

Dokumentert rengjøringseffekt som overstiger 
kravet til desinfeksjon- Kun med rent vann. 

Reduserer antallet smittsomme stafylokokker 
fra ca 2 mill til 0 uten bruk av kjemikalier.

Reduserer CO2 utslipp med 72% i forhold til 
tradisjonell rengjøring. Dette tilsvarer 3 tonn 
CO2 pr år pr 1000kvm gulv. 



" Viima komposittfiber mopp gir en 
vesentlig forbedring i inneklima grunnet en 

betydelig reduksjon av støvmengden 

i luften"


