
Alkaliska rengöringsmedel

Volymer Art.nr.

3 x 5 lit  0536
10 lit  0537 
25 lit  0539
200 lit  0540
1000 lit  0543

Dosering: Spädes med vatten

Personbilstvätt  1:10 – 1:50 
Lastbilstvätt  1:5 – 1:25 
Industriell rengöring  1:4 – 1:50
Skurmaskin 1:10 – 1:50 

Solvynol LF Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel

Egenskaper

•	 Solvynol LF är effektiv mot trafikfilm och är skonsam mot lack  
 och andra ytor. 

•	 Speciellt framtagen för biltvätt- och reningsanläggningar. 

•	 Solvynol LF passar för rengöring av hårt smutsade industrigolv  
 där den kan användas i skurmaskin tack vare sina lågskum-
 mande egenskaper.  

13,4
pH

Volymer Art.nr.

27 kg  0548
214 kg  0550

Dosering: Spädes med vatten

Används i koncentrationer från
2 % – 10 % i vatten beroende på
föroreningsgrad. 
Efterspola med vatten.

Effekt 47 Högskummande alkaliskt rengöringsmedel

Egenskaper

•	Effekt 47 är ett alkaliskt högskummande rengöringsmedel 
 för avlägsnande av fett, blod etc på bl a aluminiumytor i 
 slakterier och i charkindustrin.

12,9
pH

Sura rengöringsmedel

Volymer Art.nr.

30 kg  1065

Dosering: 

Spädes med vatten 1:1 - 1:20
beroende på föroreningsgrad.

Zanitol HCL Surt  avrostnings- och rengöringsmedel

Egenskaper

•	Surt rengöringsmedel för avrostning och rengöring av rör-
 ledningar, avlopp, ångpannor, evaporatorer, cisterner, kar,  
 järnvägsvagnar, containers etc.

1,5
pH

Hej kära kund
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Koncentratprodukter biltvätt

Volymer Art.nr.

25 lit  2093
200 lit  2094

Sanezip 101 Mikrokoncentrat 

Egenskaper

•	Sanezip 101+ Sanezip 203, ger aromatfri mikroemulsion.

10,0-11,0

pH

Volymer Art.nr.

25 lit  2095
200 lit  2100

Sanezip 103 Mikrokoncentrat 

Egenskaper

•	Sanezip 103+ Sanezip 203, ger mikroavfettning för svår  
 rengöring

10,3
pH

Volymer Art.nr.

25 lit  2104
200 lit  2105

Sanezip 203 Alkaliskt koncentrat

Egenskaper

•	Sanezip 203 är ett baskoncentrat avsett att användas i
 Sanezip-systemet tillsammans med hydrominder.

14,0
pH

Volymer Art.nr.

25 lit  2106
200 lit  2107

Sanezip 301 Tensid koncentrat 

Egenskaper

•	Sanezip 301+ Sanezip 203, ger alkalisk avfettning

8,0-9,0

pH

Volymer Art.nr.

25 lit  2108
200 lit  2109

Sanezip 302 Tensid koncentrat 

Egenskaper

•	Sanezip 302+ Sanezip 203, ger alkalisk avfettning 

9,5-10,5

pH

Dosering:

Koncentraten blandas med vatten i en 
hydrominder eller manuellt.

Dosering:

Koncentraten blandas med vatten i en 
hydrominder eller manuellt.

Dosering:

Koncentraten blandas med vatten i en 
hydrominder eller manuellt.

Dosering:

Koncentraten blandas med vatten i en 
hydrominder eller manuellt.

Dosering:

Koncentraten blandas med vatten i en 
hydrominder eller manuellt.

Bilvårdsmedel

Volymer Art.nr.

25 lit 1530
200 lit  1531

Dosering: 

Borsttvätt med pumpdosering. Använd 
koncentrat och justera förbrukningen till 
10-15 cl/personbil. 

Sanego Car Shampoo Gold Bilschampo för borrsttvättar

Egenskaper

•	Vinterprodukt för användning i borsttvättmaskiner för person- 
 bilar. 

•	Ett mycket kraftfullt specialschampo för att bibehålla rena  
 borstar vid mycket svåra försmutsningar. 

10,4
pH

Volymer Art.nr.

5 lit  1512

Dosering: 

Används koncentrerad eller spädes med 
upp till 10 delar vatten.

Sanego Car Fresh Invändig rengöring av textilier i fordon

Egenskaper

•	Används för att fräscha upp och rengöra textilier invändigt i  
 fordon. 

•	Löser smuts och fett och ger tillbaka textilierna sin lyster. 

•	Efterlämnar en frisk doft, innehåller dessutom textilmjukmedel.

11,5
pH



Tvättmedel

Volymer Art.nr.

5 lit 4525

Perfectol Plus Tvättförstärkare

Egenskaper

•	Ett	flytande specialtvättmedel med lösande och emulgerande verkan
 för overaller, arbetsrockar m.m. inom verkstads- och livsmedelsindustrin  
 samt även för annat tvättgods som är hårt smutsat.

7,0
pH

Dosering: 

2 -10 g per kg tvättgods.
Stamlösning av upp till 10 % inbland-
ning kan beredas.Vid högre koncen-
trationer blir produkten tjockflytande 
och geléaktig. 
Skall tillsättas vattnet – inte tvärtom.

Övriga medel

Volymer Art.nr.

5 lit 6055

Dosering: 

Tillsätt dagligen 4 dl Sanezyme till
1000 lit avlopp/tank.

Sanezyme Fettlösare och luktborttagare

Egenskaper

•	Sanezyme rengör vattenlås, septiska tankar, fettavskiljare, 
 avloppsrör och golvbrunnar på ett biologiskt nedbrytbart sätt.   

•	Bryter ner proteiner, fetter och kolhydrater samt tar bort dålig lukt. 

•	Reagerar inte på rörledningar och metallinstallationer.

4,6
pH

Volymer Art.nr.

20 kg 9200

Dosering: 

Sprides över det utspillada området.

Ikasorb Absorberingsmedel

Egenskaper

•	Ett absorberingsmedel som ”suger” upp vätskorna genast vid   
 beröringen. Minskar eldfaran. 

•	Ikasorb förhindrar olyckor, skyddar golv och gör rengöringen
 lätt. Ikasorb är ett måste för golvsäkerhet och god ekonomi.

•	Ikasorb är den fullständigt säkra absorberaren för oljor, vatten,   
 fetter, lösningsmedel, färger, plaster och andra flytande ämnen.

Desinfektionsmedel

Volymer Art.nr.

28 kg  2520
226 kg  2523

Dosering: Spädes med vatten

Används i koncentrationen 0,1 % – 0,5 %. 
Temperaturen kan vara mellan 10 – 60°C. 

Dezibac Acid Desinfektionsmedel

Egenskaper

•	 Ett surt desinfektionsmedel som verkar på alla grupper av  
 mirkoorganismer, sporbildare och virus. 

•	 Används främst inom mejerier, slakterier samt övriga   
 livsmedelsindustrier.
  

1,0
pH

Personlig hygien

Volymer Art.nr.

12 x 1 lit  3540

Sanelux Duschcreme Aloe Vera

Egenskaper

•	En hudvänlig duschcreme för hela kroppen. Är milt skonsam mot både hår och hud. 

•	Svagt parfymerad vilket ger en frisk och fräsch doft. 

•	Sanelux Duschcreme innehåller naturolja som ger långvarig fuktighetsbevaring samt Aloe Vera som vårdar  
 och återfettar huden. 

•	Biologiskt nedbrytbar.

16,5
pH

Dosering: 

200 ml per behandling räcker till kärl eller 
avfallstank om 15 liter.

Duoex V2 Toavätska mot mikroorganismer och dålig lukt

Egenskaper

•	Rengör och löser upp smutskanten på din kemtoalett.

•	Starkt bakteriedödande och långtidsverkande.

4,6
pH

Volymer Art.nr.

2,5 lit 6080



Solvynol Green

  

 

313                              088

MILJÖMÄRKT

Högeffektivt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel. 
Solvynol Green Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell samt ytor 

vid brandskadesanering, fasader etc. 

TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se

Kontinuerlig utveckling för miljön

Sanego arbetar för en miljöanpassning 
där kretslopp och sparsamhet med 
ändliga resurser är hörnstenar. 

Vi arbetar med att miljömärka våra 
produkter. I vårt dagliga arbete söker vi 
hela tiden efter lösningar som minskar 
påverkan på miljön.

Bättre miljö
Vi vet genom vår långa erfarenhet att med rätt utveckling 
så kan vi minska miljöpåverkan. Genom ständig utveck-
ling av miljövänligare produkter och rätt handhavande så 
kommer det att bidraga till en bättre miljö.

Svanenmärkning
Vi arbetar med att Svanenmärka våra produkter. 
Först ut blev Solvynol Green som den 29 augusti 2008 
certifierades  av Svanen.

cleaning technology


