
Cellulosasvamp



Cellulosasvampen är slitstark och har extremt hög vattenupptagningsförmåga. 
Vattnet stannar i svampen tills den kramas ur. Detta gör den till den optimala 
svampen för t.ex. plattsättning, måleri, tapetsering och vardaglig rengöring.

• Håller vätska upp till 25 gånger sin egen vikt. 

• Upp till 35 gånger snabbare uppsugning än en plastsvamp.

• Håller vätskan tills den kramas ur.

• Stark, elastisk och hållbar.

• Naturligt nedbrytbar.

• Tvättbar i disk- eller tvättmaskin (60°).

Specialbeställning

Svabo har alltid varit bra på att anpassa svampar efter specifika behov. Är du 
ute efter något annat än det vi listar nedan, t.ex. en större svamp eller har du ett 
exakt mått du behöver? Vi kan ordna det mesta!
Med både produktion och lager i Sverige är ledtiderna korta.

Skinnkant

Cellulosasvamp med skinnkant är den svamp 
som håller vatten överlägset bäst. Skinnkanten 
gör svampen mer stabil och minskar effektivt 
dropp. 

Komprimerad svamp

Den komprimerade Cellulosasvampen expanderar 
i vatten och tar därför betydligt mindre plats än 
den traditionella svampen.

I sin ursprungliga form är den komprimerade 
svampen endast 8 mm tjock. Efter att svampen 
doppats i vatten expanderar den och blir  
150 x 105 x 37 mm stor och kan användas som 
vanligt. 

Komprimerad svamp sparar både plats och 
logistikkostnader!

Cellulosasvamp Svabo 3 3541003 140 x 95 x 37 mm Skinnkant 1 st/frp

Cellulosasvamp Svabo 3 3541005 140 x 95 x 37 mm Skinnkant 10 st/frp

Cellulosasvamp omärkt3 3541070 140 x 95 x 37 mm Skinnkant 1 st/frp

Cellulosasvamp Svabo 4 3541007 160 x 120 x 45 mm Skinnkant 1 st/frp

Cellulosasvamp Svabo 4 3541009 160 x 120 x 45 mm Skinnkant 10 st/frp

Cellulosasvamp omärkt4 3541071 160 x 120 x 45 mm Skinnkant 1 st/frp

Cellulosamopp 2 3541014 240 x 80 x 60 mm Skinnkant 1 st/frp

Cellulosamopp 2 3541016 240 x 80 x 60 mm Skinnkant 10 st/frp

Cellulosablock K4 3541036 47 x 105 x 185 mm Skinnkant 1 st/frp

Cellulosa putssvamp 3541040 120 x 80 x 22 mm Cellulosa/ 
Skurnylon

1 st/frp
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Svabos Cellulosasvamp har styrkor och egenskaper som motsvarar de 
krav som ställs för proffsanvändning inom ett flertal olika branscher.

Städ & Fönster

Cellulosasvampens extremt goda uppsugningsförmåga, dess skonsamma 
egenskaper och att den går att tvätta i både disk- och tvättmaskin gör den 
idealisk vid både fönsterputsning och proffsstäd.

Industri

Inom industrin, t.ex. gjuterier, snickerier och massabruk, klarar cellulosasvampen 
sådant som vanliga plastsvampar går bet på. Överallt där det inte är önskvärt 
att det droppar, rinner, ångar eller samlas överflödig vätska gör Svabo 
cellulosasvamp nytta.

En stor fördel är att vi är experter på måttanpassning utifrån kundernas behov 
som t.ex. att en svamp ska fylla ut ett tråg, rymmas i särskilt trånga utrymmen 
eller kunna absorbera stora mängder lim eller andra ämnen.

Sport & Fritid

Vid t.ex. utomhusanläggningar för bad och tennis finns behovet att snabbt 
kunna suga upp stora mängder vatten och Svabo cellulosasvamp har de bästa 
egenskaperna för att klara de krav som ställs.
Många kunder har också upptäckt våra svampars fördelar när hästar och båtar 
ska tvättas. 

De svampar som används av våra kunder inom Sport & Fritid är ofta de största 
vi specialanpassar. Stora ytor - stora svampar!

Måleri & Plattsättning

Inom hantverksbranschen ställs höga krav på både slutresultat och 
tidseffektivitet. Svabo cellulosasvamp motsvarar på alla punkter de krav som ett 
proffs kan ställa vid t.ex. tapetsering, måleri eller plattsättning.

Svampens extrema uppsugningsförmåga och att den dessutom har en 
speciell skinnkant för att ytterligare minska dropprisken gör den perfekt för 
hantverkaren. 

Fogar: En traditionell plastsvamp släpper mycket vatten och risken finns att 
fogar med pigment blir flammiga efter rengöring.

Epoxi: Vid rengöring av epoxifog sväller en traditionell plastsvamp, porerna 
täpps till och minimalt med vatten tas upp. Svabo cellulosasvamp reagerar inte 
på epoxi.

ANVäNdNINgSOMrådEN



Cellulosasvampen är slitstark och har 
extremt hög vattenupptagningsförmåga. 

Bjärnums Redskapsfabrik AB
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Svabo Cellulosasvamp produceras & marknadsförs av Bjärnums Redskapsfabrik AB. 
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