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I reklamer kan man læse: ”Mikrofi berklude 
gør rent uden brug af kemikalier. Væk med 
sæbe og rengøringsmidler og ingen vandfor-
urening fra disse.” 

Rengøringsklude af mikrofi ber indeholder 
fi bre (tynde tråde), der er tyndere end de 
tyndeste tråde af bomuld, uld eller silke. En 
mikrofi ber har samme tykkelse som et men-
neskehår, der er splittet op i 200 stykker 
– på langs. Tykkelsen er omkring 0,5 mikro-
meter. Det er 500 nm.

For at kaldes ”mikrofi ber” skal en fi ber 
være på mindre end én denier. Det vil sige, 
at man af netop ét gram stof kan trække en 
tråd på 9 km. En tråd på 0,2 denier svarer 
derfor til, at man af netop et gram stof kan 
trække en tråd på 45 km. En almindelig ren-
gøringsklud af mikrofi ber kan derfor have 
fi bre med en samlet længde på 4 000 km. 

Fibrene består af polyester og polyamid (ny-
lon). Polyester er hydrofob, så den tiltræk-
ker olie og fedt, der vil klæbe til overfl aden. 
Polyamid er hydrofi lt, så vandmolekylerne 
vil klæbe til denne overfl ade. Trådene er 
spaltet, så en rund fi ber bliver til fx otte tre-
kantede fi bre. 

En almindelig rund fi ber skubber snavset, 
men mikrofi brene trænger ned i de mind-
ste fordybninger og fanger snavset ind i de 
mange små mellemrum mellem fi brene. Når 
kluden ikke kan binde mere snavs, vendes 
en ren side af kluden frem. Når hele kluden 
er snavset, renses den i varmt vand i nogle 
minutter.
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Mikrofi berklude kan bruges på de fl este la-
kerede og malede overfl ader, på metal, glas, 
porcelæn og plastmaterialer. Fx er de gode 
til at gøre spejle og vinduer rene.

På mange skoler og fritidshjem går man 
over til at bruge mikrofi berklude i stedet 
for rengøringsmidler. Man sparer penge på 
brug af vand og på indkøb af rengøringsmid-
ler, og man belaster ikke miljøet med rengø-
ringsmidler, der skylles ud i kloakken. Der 
kommer ikke så mange allergitilfælde og så 
megen overfølsomhed hos rengøringsper-
sonalet. Og mikrofi berklude fjerner næsten 
alle bakterier på overfl aden. 

Det danske arbejdstilsyn har givet påbud 
om, at rengøringspersonale skal bruge 
handsker, når de arbejder med mikrofi ber-
klude. Da fi brene ligger så tæt, er der en 
kraftig hårrørsvirkning. Fibrene suger så 
kraftigt, at de fjerner hudfedt og vand fra 
huden, så den udtørrer. Det kan give eksem 
og allergi. En mikrofi berklud kan opsuge op 
til syv gange sin egen vægt i vand.

I de sidste par år har man kunnet producere 
nanosvampe. De er lavet af melamin, der er 
et almindeligt kunststof. Svampene har hul-
rum, hvor de mindste er i nanostørrelse. Der 
er ingen rengøringsmidler i svampen. Na-
nosvampen fugtes blot med vand, hvorefter 
man gnider på snavset. De mindste hulrum 
i svampens overfl ade ”griber fat i” og ”skil-
ler” snavset, der herefter optages i de større 
hulrum. Alle glatte overfl ader bliver skin-
nende rene.

Svampen fjerner fx kalkpletter, te– og kaffe-
pletter, pletter af spiritus og kuglepen. Sorte 
mærker fra skosåler på gulvet fjernes også 
hurtigt. Svampen renses ved at skylle den 
med vand, hvorefter vand og snavs klemmes 
ud af svampen.


