
 

 

 

 Tvätt och desinfektion av leksaker 

 

 
 
Stoppa spridning av bakterier 

PlayWash är en innovativ patenterad maskin som 
skonsamt tvättar, desinficerar och torkar leksaker i 
ett enda steg. 
 
När leksakerna blir fria från bakterier hindras 
överföring av smitta vilket leder till minskad 
sjukfrånvaro hos både barn och personal. 
 
Desinficeringen sker genom att tvättvattnet hettas 
upp till 80°C. Olika program gör det möjligt att välja 
skonsammare temperaturer. 
 
Eftersom PlayWash jobbar med höga temperaturer 
kan desinficeringen göras utan tillsats av tvätt- eller 
rengöringsmedel. Detta är en klar fördel ur 
allergisynpunkt och också skonsamt för miljön. 
 
Effektiv rengöring och desinficering 

Den höga temperaturen som uppnås med 
PlayWash gör att t.ex. bakterier, patogener och 
luslarver effektivt avdödas. 
 
Tvättvattnet kommer åt på de svåraste ställena där 
man normalt sett inte kommer åt vid manuell 
rengöring med borste eller torkduk. Efter tvätt eller 
desinficering statar torkprogrammet. Slutfasen på 
torkprogrammet görs med kalluft och leksakerna 
kan därför användas direkt efter avslutat program. 
 

  
Uttagbar trumma förenklar 

När PlayWash skall användas placeras leksakerna i 
tvättrumman. Trummans utformning gör att leksaker som 
flyter också pressas ner i vattnet. 
Genom att använda flera tvättrummor kan olika typer av 
leksaker lätt hållas isär. Barnen kan göras delaktiga 
genom att placera olika leksaker i olika trummor. 
Tvättrumman kan lastas upp till 8 kg och lyfts i och ur 
med ett enkelt handgrepp. Efter avslutat program kan 
trumman användas för förvaring av leksaker. 
 
Många användningsområden 

PlayWash kan användas på leksaker som tål vatten i t.ex 
plast och trä. För mjukisdjur eller andra textilier använder 
man istället programmet med varmluft. Detta gör 
PlayWash användbar på t.ex. daghem, skolor eller 
sjukhus. Andra användningsområden är t.ex. för att 
desinficera spelmarker på Casino eller skor på sjukhus 
eller hygienindustri. 
 
Enkelt handhavande 

PlayWash startas med ett enkelt knapptryck på 
kontrollpanelen. Utförandet i rostfritt stål gör också 
enheten mycket lätt att hålla ren.  
 
Certifierad desinfektion 

Desinfektionsprogrammet ger 100% avdödning av 
patogener enligt Certifikat från Institut für angewandte 
Hygiene i Graz, Österrike. (Institutet för tillämpad 
hygien). 
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Programval 
Program Beskrivning Tidsåtgång Vattentemp. Torktemp. 

1 

För- och huvudtvätt, spolning, 

desinficering och torkning utan tillsats 

av kemikalier eller tvättmedel. 

3 h 80°C 78°C 

2 

Huvudtvätt, spolning och torkning. 

Tillsats av tvättmedel möjligt vid 

kraftig nedsmutsning. 

2 h 30 min 60°C 78°C 

3 

 

Spolning och torkning. 

 

2 h Ouppvärmt 78°C 

4 

 

Värmebehandling av mjukisdjur och 

textilmaterial alternativt torkprogram. 

 

1 h – 1 h 30 min Ej vatten 88°C 

5 

 

Serviceprogram och tömning. 

 

Variabel   

 

Tekniska data 
 Playwash  

 

 

 

 

 

  

Höjd stängd (mm): 730 

Höjd öppen (mm): 1340 

Bredd (mm): 620 

Djup (mm): 710 

Vikt netto (kg): 60 

Effekt (watt): 3000 

Skyddsklass: IP54 
 

Strömanslutning: 230 V~/50Hz, jordad stickkontakt. Material och färg: rostfritt stål, borstat (INOX) 

 

Enkelt handhavande 

Miljö- och allergivänlig 

Stoppar spridning av bakterier 


