
Odpowiednie czyściwo na każde 
zabrudzenie
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MEWATEX®



MEWA to CZYSTY ZYSK!
Niby zwykłe szmatki – a jakie niezwykłe zalety !

Ekonomiczna koncepcja odzysku czyściwa tekstylnego

GWARANCJA FIRMY MEWA:
ZATROSZCZYMY SIĘ O WSZYSTKO

Zaczynamy od kompletnego doradztwa 

i pierwszej dostawy, zgodnie z ustaleniami. Decy-

dując się na usługi firmy MEWA zaoszczędzisz

sobie mnóstwo pracy organizacyjnej i admini-

stracyjnej. Czyściwo tekstylne spełniające

różnorodne wymagania różnych branż i 

odpowiednie dla każdego obszaru zastosowania

jest zawsze pod ręką. Nie musisz sobie 

zawracać głowy zaopatrzeniem, składowaniem 

i dokupywaniem materiału, nie musisz też 

troszczyć się o przestrzeganie dyrektyw 

dotyczących ochrony środowiska – Firma 

MEWA zrobi to wszystko zamiast Ciebie. 

CZYŚCIWO TEKSTYLNE MARKI MEWA:
MATERIAŁ GWARANTUJĄCY 

FUNKCJONALNOŚĆ I WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ 

Na pierwszy rzut oka zwykła szmatka. W 

praktyce jednak czyściwo tekstylne marki MEWA

okazuje się skuteczną pomocą dla Twojej firmy.

Po pierwsze – jako narzędzie pracy, gdyż w

zależności od celowości zastosowania dysponu-

jesz dokładnie takim materiałem, jaki najlepiej

nadaje się do czyszczenia danej maszyny czy

urządzenia. Po drugie – jako optymalizacja 

procesu, ponieważ czyściwo tekstylne marki

MEWA jest częścią inteligentnej koncepcji, 

systematycznie odciążającej Twoje

przedsiębiorstwo.

Niezawodna obsługa – dostarczamy czyściwo

tekstylne zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,

odbieramy je w terminach przez niego wyzna-

czonych, pierzemy w nowoczesnych urządze-

niach, kontrolujemy jakość odzyskanego czyści-

wa i dostarczamy je ponownie – punktualnie i w

najlepszym stanie. Zużyte czyściwo jest wymie-

niane za nowe bez dodatkowych kosztów dla 

klienta. Nawiasem mówiąc, system obiegu 

czyściwa tekstylnego marki MEWA posiada 

certyfikat według normy ISO 9001 i 14001.

SYSTEM marki MEWA
LIDEREM W EUROPIE

System obiegu czyściwa tekstylnego do maszyn

i urządzeń oferowany przez firmę MEWA jest

koncepcją sprawdzoną od dziesięcioleci, 

a przy tym na wskroś nowoczesną. Nasze

rozwiązania chronią środowisko i oszczędzają

surowce naturalne. Zużyte czyściwo 

tekstylne, zamiast wylądować w odpadach, 

jest po prostu wyprane przez firmę MEWA.

Pranie czyściwa w sposób
przyjazny dla środowiska

Kontrola jakościDostawa i odbiórDoradztwo Wymiana zużytego 
czyściwa na nowe
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MEWATEX®

Wytrzymałe czyściwo tekstylne
do uniwersalnego zastosowania

UNIWERSALNE CZYŚCIWO TEKSTYLNE 
DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ

Sprawdzona i zarazem nowoczesna oferta 

dla wszystkich procesów czyszczenia w 

przemyśle i rzemiośle. Czyściwo MEWATEX®

przydatne jest wszędzie tam, gdzie trzeba 

usuwać zanieczyszczenia od olejów,farb, 

rozpuszczalników lub tłuszczów.

■ NIEZWYKŁA WYTRZYMAŁOŚĆ
MEWATEX® jest tkaniną nie tylko wyjątkowo

odporną na tarcie, lecz zachowującą formę

również przy ekstremalnych obciążeniach.

■ MAKSYMALNA ZDOLNOŚĆ
ABSORPCJI ( WCHŁANIANIA)
Specjalny rodzaj przędzy nadaje tkaninie

ekstremalną zdolność wchłaniania, 

osiągającą 365 % wagi własnej.

Wytrzymała tkanina 
bawełniana wysokiej jakości –
charakterystyczna struktura
odpornego czyściwa MEWATEX®

MEWATEX® PLUS
Skuteczne czyściwo tekstylne 
dla wszystkiego, co jest delikatne

ROZWIĄZANIE PROBLEMU CZYSZCZENIA
DELIKATNYCH POWIERZCHNI

Prawdziwe ułatwienie dla przemysłu i rzemiosła

– do szerokiego wachlarza zalet czyściwa 

tekstylnego MEWATEX® PLUS dochodzi jego

wyjątkowa miękkość. Przy wszelkich 

zabrudzeniach delikatnych powierzchni 

sięgnij po MEWATEX® PLUS !

■ WYTRZYMAŁOŚĆ PIERWSZEJ KLASY!
MEWATEX® PLUS nawet po wypraniu 

zachowuje swą niezwykłą jakość.

■ NIEWYOBRAŻALNA ZDOLNOŚĆ
POCHŁANIANIA
MEWATEX® PLUS pochłania wyjątkowo 

szybko, do 336 % wagi własnej.

Gęsta tkanina bawełniana –
powierzchnia MEWATEX®

PLUS jest prawie zupełnie 
pozbawiona kłaczków. Sympatia
od pierwszego dotknięcia.

Pojemność wchłaniania
zwiększenie wagi własnej w %

Pojemność wchłaniania
zwiększenie wagi własnej w %

Do każdego zamiaru odpowiednie czyściwo



Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

Strategia firmy MEWA
Chronimy za Ciebie środowisko

FIRMA MEWA GWARANTEM OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO –
WYBAWIMY CIĘ Z KŁOPOTU

Zabrudzone czyściwo tekstylne nie zalicza się

do odpadów w sensie odpowiednich przepisów

o usuwaniu, odzyskiwaniu i zagospodarowywa-

niu odpadów, tak więc nie trzeba zabiegać

o zaświadczenie o utylizacji i recyclingu.

Firma MEWA przejmuje natomiast wszystkie

obowiązki załadowcy obsługującego transporty

odpadów niebezpiecznych, wynikające z

narodowych przepisów o przewozie materiałów

niebezpiecznych oraz z przepisów ADR.

BILANS EKOLOGICZNY FIRMY MEWA:
MNIEJ ODPADÓW = MNIEJSZE OBCIĄŻENIE

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Czyściwo tekstylne wielokrotnego użycia jest

niewątpliwie bardziej przyjazne dla środowiska

aniżeli czyściwo jednorazowe. Również nasze

linie odzysku czyściwa, w których stosujemy

środki piorące podlegające biodegradacji, są

skonstruowane w ten sposób, aby zużywały

możliwie jak najmniej wody i energii. Wodę

użytkową oraz ciepło powstałe w procesach

prania i suszenia wykorzystuje się wielokrotnie.

O ile jest to możliwe, zanieczyszczenia usunięte

z czyściwa, szczególnie zaś oleje i tłuszcze 

unieszkodliwiane są w sposób energetyczny lub

są uzdatniane zgodnie z wymogami ochrony

środowiska.

Pierzemy czyściwo zgodnie z
wymogami ochrony środowiska
w urządzeniach zabezpieczonych
przed eksplozją.

Woda użytkowa uzdatniana 
jest w oczyszczalniach chemicz-
no-fizycznych i biologicznych.

Specjalna linia kontrolna
służy do sprawdzania jakości
i właściwej wagi czyściwa
oraz do eliminowania czyściwa
nie odpowiadającego 
wymogom.

Certyfikat firmy MEWA zagwarantuje Ci wywiązanie się
z wszelkich wymogów wobec urzędów oraz organizacji
do spraw ochrony środowiska.

Z e r t i f i k a t
über die sachgemäße Pflege und den Transport von Putztüchern 
nach den geltenden Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften
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Rolf BeisseGabriele Gebauer

Textile Putztücher sind nach ihrer Benutzung in
Industrie und Gewerbe meist mit umwelt-
gefährdenden, selbstentzündlichen bzw. leicht
entzündlichen Stoffen durchsetzt. Beim Waschen
verschmutzter Putztücher sind eine Vielzahl von
Rechtsnormen einzuhalten.

Mit der modernen Sicherheits- und Umwelttech-
nik ihrer Servicebetriebe setzt die MEWA Unter-
nehmensgruppe Maßstäbe für den Stand der Tech-
nik. Es werden die gesetzlichen Vorschriften und
Rechtsnormen in vollem Umfang berücksichtigt.
Das MEWA Putztuchsystem ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000 und 14001. Alle MEWA
Waschverfahren entsprechen den höchsten
Sicherheitsanforderungen. 

MEWA setzt gemäß dem Wasch- und Reinigungs-
mittelgesetz ausschließlich biologisch abbaubare
Waschmittel ein. Ausgewaschene Öle, Fette,
Farben, Lösemittel etc. gelangen mit dem Wasch-
wasser in die Abwasservorbehandlungsanlagen
der MEWA Servicebetriebe.

MEWA verbesserte die Technik der Abwasservor-
behandlung durch Eigenentwicklungen so weit,
dass ein Reinigungsgrad des Abwassers von 99,8%
erzielt wird. Anfallende Abfälle werden über zer-
tifizierte Entsorgungsbetriebe zuverlässig als be-
sonders überwachungsbedürftige Abfälle entsorgt.

Für den Transport und die Lagerung der Tücher
setzt MEWA den im eigenen Haus entwickelten
Container SaCon® ein. Diese UN-geprüfte Ver-
packung zur Beförderung gefährlicher Güter be-
steht aus äußerst stabilem, hochmolekularem
Niederdruckpolyethylen und ist luftdicht ver-
schließbar. MEWA SaCon® ist nach den Vorschrif-
ten des ADR für den Transport von Putztüchern
von der BAM, Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin, UN-zugelassen. Durch die
verkehrsrechtliche Zulassung ist auch die
Lagerung von verschmutzten Putztüchern im
SaCon® zulässig. MEWA übernimmt alle Pflichten,
inklusive der Verladerpflichten, die bei der
Handhabung gefährlicher Güter nach ADR zu er-
füllen sind. MEWA SaCon® ist von der Bergischen
Universität Wuppertal, Fachgebiet Brand- und
Explosionsschutz, geprüft. Bei der Lagerung und
dem Einsatz am Arbeitsplatz ist bei sachgemäßer
Anwendung die Brandsicherheit nachgewiesen. 

Wir bestätigen, dass die Pflege und der Transport
von Putztüchern und die Entsorgung der Abfälle
durch die MEWA Servicebetriebe sachgemäß und
nach den geltenden Sicherheits- und Umwelt-
schutzvorschriften erfolgen. Für verschmutzte
MEWA Putztücher entfällt das Führen eines
Entsorgungs- und Verwertungsnachweises nach
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.

Wiesbaden, 2003

Zgodność działalności firmy MEWA z wymogami 
środowiska certyfikowana jest według normy ISO 14001.
Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów
jest stale kontrolowane i poświadczane przez audyt
wewnętrzny i zewnętrzny. 5



SYSTEM OZNAKOWAŃ KOLOROWYCH MARKI MEWA 
DODATKOWY KOD DLA JESZCZE WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA

Kolorowe paski będące elementem splotu 

tkaniny odpowiadają zastosowaniu czyściwa 

w branży. Kolor czerwony oznacza 

czyściwo dla warsztatów, zielony – 

dla drukarni, niebieski – dla zakładów 

obróbki skrawaniem. Czyściwo tekstylne 

stosowane w poszczególnych branżach 

prane jest odrębnie. Każda pojedyncza szmatka 

poddawana jest wielostopniowej kontroli jakości. 

Przed zapakowaniem do systemowego kontenera 

marki MEWA czyściwo jest sprawdzane w sposób wzrokowy 

oraz kontrolowane przy pomocy wagi i wykrywacza metali.

KONTENER SYSTEMOWY MARKI 
MEWA 
BEZPIECZNE SKŁADOWANIE 

I TRANSPORT

MEWA Safety Container SaCon®

został skonstruowany specjalnie do 

gromadzenia, bezpiecznego 

składowania i przewozu firmowego 

czyściwa tekstylnego. Kontenery 

są wyposażone w kółka. Można 

je także ustawiać na sobie. 

Kontenery te posiadają certyfikat 

UN dla przewozu materiałów 

niebezpiecznych. Częścią systemu 

oznakowania kolorystycznego są 

również zamykane hermetycznie 

pokrywy kontenerów.

Kolorowe oznakowanie pokryw
kontenerów i elementów czyściwa
tekstylnego gwarantuje, że każdy
zakład otrzyma czyściwo właściwej
jakości i w odpowiednim gatunku.

WARSZTATY

ZAKłADY OBRÓBKI
SKRAWANIEM

DRUKARNIE

MEWA – segregacja 
czyściwa tekstylnego
System sortowania wykluczający ryzyko

CZYSTA DZIAŁALNOŚĆ
TRADYCJĄ FIRMY MEWA

■ TKAMY SAMI

cztery nowe szmatki na

sekundę, 300.000 sztuk

dziennie, 82 miliony sztuk

rocznie? Takie ilości nie 

stanowią problemu dla 

wysoko wykwalifikowanych

pracowników naszej tkalni 

i najnowocześniejszych 

maszyn tkackich sterowa-

nych komputerowo.

■ 3.500 WYKWALIFIKOWA-

NYCH PRACOWNIKÓW

Ponad 3.500 pracowników

w 30 zakładach naszej firmy

na terenie całej Europy 

gwarantuje naszym klientom

fachową obsługę wysokiej

klasy. Codziennie.

■ SIŁA CZYSTEJ TRADYCJI

„Tkanie, pranie i wymiana

wyrobów tekstylnych“ – na

tej zasadzie działała spółka 

z o. o. „Śródmiejska tkalnia

mechaniczna“, założona w

1908 roku przez Hermanna

Gebauera. Koncepcja ta jest

atrakcyjna również w sto lat

później.
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MEWATEX® ULTRA
Skuteczne czyściwo tekstylne
dla wszystkiego, co wrażliwe

MEWATEX® O SZCZEGÓLNIE WYSOKIEJ
ZDOLNOŚCI WCHŁANIANIA

Wyczuwalna delikatność czyściwa wskazuje 

na to, że MEWATEX® ULTRA świetnie nadaje 

się do delikatnego czyszczenia wrażliwych

powierzchni i do polerowania.

■ WYRAFINOWANA TECHNOLOGIA 
MATERIAŁOWA
Materiał bawełniany poddawany jest

dodatkowo oddziaływaniu gazu, w celu 

uzyskania optymalnych właściwości – 

wysokiej zdolności wchłaniania i usunięcia

możliwie jak największej ilości kłaczków.

■ REKORDOWE TEMPO
MEWATEX® ULTRA wchłania substancje najs-

zybciej ze wszystkich czyściw marki MEWA,

przyjmując je do 355 % wagi własnej.

MEWA PROTEX®

Czyściwo tekstylne dla 
maksymalnych wymagań

IDEALNE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE
CZYSTOŚĆ BEZ KŁACZKÓW 

Tam gdzie trzeba delikatnie oczyścić wrażliwe

powierzchnie MEWA PROTEX® wypełni zadanie

sprawnie i jest opłacalny. Jest to optymalna 

realizacja maksymalnych wymagań co do 

czystości i delikatności.

■ MIKROWŁÓKNA ABSOLUTNIE BEZ 
KŁACZKÓW
Materiały z mikrowłókien idealnie nadają się

do precyzyjnego czyszczenia wrażliwych

powierzchni, gdyż nie pozostawiają 

kłaczków.

■ EKSTREMALNIE WIĄŻĄCE
MEWA PROTEX® wchłania płyny do 

2,9-krotności własnej wagi.

Specjalnie spreparowana 
bawełna zapewnia optymalne
własności czyściwa.

Pojemność wchłaniania
zwiększenie wagi własnej w %

Wielkość wchłaniania
zwiększenie wagi w %

MEWA PROTEX® składa się w
100 % z mikrowłókien.
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MEWA MULTITEX®

Mata wchłaniająca rozlany olej

się w rdzeniu ssącym. W ten sposób 

powierzchnia maty pozostaje względnie

sucha, podczas gdy ciecz ulega 

równomiernemu rozdzieleniu i stabilnemu

związaniu w środku, w specjalnej wkładce 

z dzianiny.

■ PROSTA W UŻYTKOWANIU
Lekką matę w rozmiarze małego ręcznika 

(60 x 90 cm) można szybko rozłożyć, nawet

tam, gdzie jest mało miejsca. Na większej

powierzchni należy po prostu ułożyć 

więcej mat.

■ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA 
I EKONOMICZNA
Mata MEWA MULTITEX® jest produktem

tekstylnym do wielokrotnego zastosowania,

można ją często prać i ponownie użytkować.

Jest to tanie rozwiązanie uniknięcia 

olbrzymiej ilości odpadów niebezpiecznych 

i związanych z tym nakładów.

MISKA OLEJOWA W ROZMIARZE RĘCZNIKA

Czyste rozwiązanie w branżach, w których

często dochodzi do rozlewania substancji

oleistych lub detergentów – jako podkładka

podczas prac naprawczych i konserwatorskich

lub jako osłona precyzyjnych części maszyn 

i urządzeń. Chroni maszyny, stanowisko

robocze i posadzkę przed zanieczyszczeniami

i substancjami niebezpiecznymi.

■ SZYBKA I SUPER WYDAJNA
ABSORPCJA SUBSTANCJI
Mata MEWA MULTITEX® pochłania 

błyskawicznie duże ilości substancji, np. 

olejów silnikowych i maszynowych, rozpuszc-

zalników, cieczy chłodząco-smarujących lub

ługów - potrafi pomieścić w sobie 2,5 do 

3 l cieczy.

■ PEWNA, BEZPIECZNA, POJEMNA
Z warstwy zewnętrznej ciecz niezwłocznie

przedostaje się do środka maty gdzie skupia

Odporna tkanina pokrywająca
gwarantuje szybkie przenikanie
cieczy do rdzenia ssącego.

tkanina pokrywająca

rdzeń ssący

tkanina pokrywająca

Ekonomiczne zastosowanie czyściwa tekstylnego wielokrotnego użytku

3 l cieczy



TWOJA WYGRANA W
SYSTEMIE MARKI MEWA

■ MEWA pozwoli Ci

zaoszczędzić na kupnie

zwykłych materiałów do

jednorazowego zastosowania.

■ MEWA przejmie w całości

organizację i administracje 

procesu.

■ MEWA rozwiąże Twoje 

problemy związane ze 

składowaniem i logistyką.

■ MEWA zapewni Ci 

przejrzystość kosztów – stałe

opłaty za wypożyczenie 

materiałów są dostosowane 

są do rzeczywistego 

zapotrzebowania.

■ MEWA uwolni Cię od dbania o

przestrzeganie przepisów 

o ochronie środowiska 

naturalnego i unieszkodliwia-

niu odpadów.

■ MEWA zwiększa wydajność 

i komfort pracy dzięki wysokiej

jakości swoich funkcjonalnych

produktów.
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MEWATEX®

MEWA – WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI

■ ODZIEŻ ROBOCZA

■ ODZIEŻ OCHRONNA

■ CORPORATE FASHION

■ WYCIERACZKI DO BUTÓW

■ ZAOPATRZENIE UMYWALNI

■ ARTYKUłY BHP 

I MATERIAłY TECHNICZNE
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MEWA Textil-Service Sp. z o.o.
ul. Andersa 15

41-200 Sosnowiec

Tel.  032 363-82-60

Faks 032 757-02-71

www.mewa-service.pl

E-Mail: Sosnowiec@mewa-service.pl


