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Desinfektion 
Baktericid

Kan användas 
på aluminium

Vikt Art.nr.

27 kg  0548
214 kg  0550

Effekt 47 
Högskummande alkaliskt rengöringsmedel

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

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

12,9
pH

SANEGO - cleaning technology 
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Vikt Art.nr.

12 kg  0414
29 kg  0417
232 kg  0420
696 kg  0422
1160 kg 0423

Effekt 52 
Skumrengöring med klor

• Kraftigt flytande högskummande rengörings- och  desinfektionsmedel med starkt fettlösande egenskaper även  
 vid låga temperaturer. 
• För rengöring av tillverkningsmaskiner, bord, väggar och golv etc inom livsmedelsindustrin. 
• Innehåller aktivt klor. 
• OBS! Effekt 52 bör ej användas på aluminiumytor.
• Får ej blandas med sur produkt.

Dosering: 3 – 5 % i vatten. 

13,9
pHDesinfektion 

Klor

Vikt Art.nr.   

12 kg  0474
31 kg  0477
244 kg  0480
732 kg  0482
1220 kg 0483

Effekt 54 
Grill- och rökskåpsrengöring

• Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel. 
• För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc. 

Dosering: 2 – 20 % i vatten.        

14,0
pH

Kan användas 
på aluminium

Volymer Art.nr.

3 x 5 lit  0489
25 lit  0492

Effekt 55 
Allrengöring med desinfektion

• Ett flytande relativt milt normalskummande rengöringsmedel, anpassat för livsmedelsindustrin. 
• Genom en kombination av komplexbildare och vätmedel har medlet trots relativt låg alkalitet, utomordentligt  
 goda fett- och smutslösande egenskaper. 
• Angriper ej aluminium, koppar, järn, zink eller andra vanligen förekommande material. 
• Speciellt effektiv mot äggviteämnen. 
• Innehåller baktericid. 

Dosering: Effekt 55 används i koncentration av 1,0 – 5,0%. 

11,9
pH

Vikt Art.nr.

11 kg  0444
29 kg  0447
228 kg  0450
684 kg  0452
1140 kg 0453

Effekt 65 
Skumrengöring utan klor

• Kraftigt högskummande rengöringsmedel, anpassat för livsmedelsindustrin för borttagning av blod, fett etc i  
 slakterier och charkindustrin. 
• Klorfri. 
• OBS! Produkten bör ej användas på aluminiumytor. 

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten. 

13,8
pH

Rostfritt, allmänrengöring
Alkaliska rengöringsmedel 
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Desinfektion 
Baktericid

Vikt Art.nr.

28 kg  0508
220 kg  0511
660 kg  0510

Effekt Trippel 
Desinficerande klorfritt skumrengöringsmedel för livsmedelsindustrin

• Effekt Trippel är ett klorfritt desinfektions och skummande alkaliskt medel för skumrengöring.
• Effekt Trippel används för rengöring av golv, väggar,  produktionsutrustning i livsmedelsindustrin.
• Effekt Trippel är extra effektivt genom sin trippel funktion, skummande och rengörande samt desinficerande.

Dosering:  Effekt Trippel spädes 1 - 5 % i vatten (normal dosering). Varmt vatten är att föredra då rengöringen blir 
effektivare efter skumning. Lösningen appliceras med en skumlans, starta nerifrån och arbeta uppåt. Låt medlet 
verka några minuter innan medlet spolas av uppifrån och ner. Vid svår smuts, skura ytan först mekaniskt innan 
avspolning.

13,7
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Rostfritt, allmänrengöring
Alkaliska rengöringsmedel

SANEGO - cleaning technology 
 

Rökskåp
Alkaliska rengöringsmedel

Vikt Art.nr.

14 kg  0459
35 kg  0462
282 kg  0465
846 kg  0467
1410 kg 0468

Effekt 48 
Rökskåpsrengöring

• Extra kraftigt flytande alkalsikt högskummande rengöringsmedel. 
• Rengöring av rökskåp, kokgrytor, grillar etc inom livsmedelsindustrin. 
• OBS! Skall ej användas på alkalikänsliga metaller. 

Dosering: 2 – 20 % i vatten.

Vikt Art.nr.   

12 kg  0474
31 kg  0477
244 kg  0480
732 kg  0482
1220 kg 0483

Effekt 54 
Grill- och rökskåpsrengöring

• Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel. 
• För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc. 

Dosering: 2 – 20 % i vatten. 

14,0
pH

14,0
pH
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Vikt Art.nr.

14 kg  0498
34 kg  0501
272 kg  0504
1360 kg  0507

Effekt CIP 
CIP-rengöring

• Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel. 
• Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin. 
• Lämpar sig även till rengöring av rökskåp där man önskar en lågskummande produkt. 

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten. 

14,0
pH



Desinfektion 
Klor

Vikt Art.nr.

12 kg  0429
29 kg  0432
232 kg  0435
696 kg  0437
1160 kg 0438

Effekt 51 
Back - och cirkulationsdisk

• Flytande lågskummande rengöringsmedel. 
• Anpassat för livsmedelsindustrin med kombination av  rengöring och desinfektion. 
• Innehåller aktivt klor. 
• Får ej blandas med sur produkt.

Dosering: 1 – 5 % i vatten. 

SANEGO - cleaning technology 
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Vikt Art.nr.

14 kg  0498
34 kg  0501
272 kg  0504
1360 kg  0507

Effekt CIP 
CIP-rengöring

• Flytande kraftfullt lågskummande rengöringsmedel. 
• Anpassat för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin. 
• Lämpar sig även till rengöring av rökskåp där man önskar en lågskummande produkt. 

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten. 

Backdisk och CIP-disk
Alkaliska rengöringsmedel
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12,9
pH

14,0
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Grill
Alkaliska rengöringsmedel

Vikt Art.nr.   

12 kg  0474
31 kg  0477
244 kg  0480
732 kg  0482
1220 kg 0483

Effekt 54 
Grill- och rökskåpsrengöring

• Kraftigt flytande högskummande rengöringsmedel. 
• För icke alkalikänsliga metaller, lämpar sig bl.a för rengöring av rökskåp, grillar, tankar etc. 

Dosering: 2 – 20 % i vatten.        

14,0
pH

Vikt Art.nr.

11 kg  0444
29 kg  0447
228 kg  0450
684 kg  0452
1140 kg 0453

Effekt 65 
Skumrengöring utan klor

• Kraftigt högskummande rengöringsmedel, anpassat för livsmedelsindustrin för borttagning av blod, fett etc i  
 slakterier och charkindustrin. 
• Klorfri. 
• OBS! Produkten bör ej användas på aluminiumytor. 

Dosering: 0,5 – 10,0 % i vatten. 

13,8
pH



Kan användas 
på aluminium

TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se 7

Volymer Art.nr.

5 lit  4011 

Sanegold Dry 
Surt vätemedel för diskmaskiner

• Sanegold Dry är ett ytaktivt medel, som automatiskt tillförs sköljvattnet i diskmaskinen med injektor. 
• Sanegold Dry ger en snabb avrinning och en fläckfri glänsande disk. 

Dosering: Används koncentrerad. 

2,5
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Maskindisk
Sura och alkaliska rengöringsmedel

Volymer Art.nr.

12 kg 4018
30 kg  4021
240 kg  4024

 

Sanegold Extra 
Flytande maskindisk

• Endast för maskindiskning. 
• Avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc. 
• OBS! Skall ej användas för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods. 

Dosering: Doseras enligt instruktion för automatisk doseringsapparatur. 

14,0
pH

Vikt Art.nr.

12 kg 4036
30 kg  4039
240 kg  4042

Sanegold AL 
Flytande aluminiumdisk

• Sanegold AL är ett alkaliskt lågskummande rengöringsmedel. 
• Sanegold AL har på grund av sina lågskummande egenskaper, i kombination med hög rengöringseffekt, även  
 funnit användning som ett högklassigt flytande maskindiskmedel för bl a diskning av aluminium utensilier inom  
 livsmedelsindustrin, bagerier, retauranger etc. 

Dosering: Sanegold AL skall spädas med vatten beroende på användningsområde.
Vid maskindisk rekommenderas ca 0,5 – 4,0%.  

13,2
pH

Eget laboratorium
I vårt egna laboratorium utvecklar och testar vi alla våra produkter.
I mer än 40 år har denna utveckling av recept bidragit till de effektiva 
recepten som vi har idag. 
Produktutveckling innebär inte bara effektivare produkter utan också 
ett arbete mot att ständigt minska miljöpåverkan. Våra blandningar 
innehåller endast kända och dokumenterade ämnen.

Vi har möjligheten att anpassa lösningarna för just din verksamhet.
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Volymer Art.nr.

3 x 5 lit 6055

Sanezyme 
Fettlösare och luktborttagare

• 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.

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

4,6
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Avlopp
Sura rengöringsmedel

Service och flexibilitet
Vi finns med hela vägen för att hjälpa dig som kund. Kunnig personal 
som svarar på frågor, ger dig priser, tar hand om dina ordrar, sköter 
leveranser, producerar, utvecklar och kommer med råd. Vi är din 
partner för cleaning technology.

Lager och leverans
Vår kunniga och trevliga personal ser till att du får dina varor i rätt 
tid. Vi har även ett eget lager så vi snabbt kan leverera din order.
Välkommen att kontakta oss.

Volymer Art.nr.

12 x 1 lit  4000
3 x 5 lit  4003

Sanegold 
Flytande handdiskmedel

• Sanegold är ett högkoncentrerat diskmedel som är milt och skonsamt för händerna. Ej maskindisk. 
• Rengör snabbt och effektivt.  

Dosering: ca 2 ml till 5 liter vatten. 

7,0
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Handdisk
Neutrala och alkaliska rengöringsmedel



Kan användas 
på aluminium
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Volymer Art.nr.

3 x 5 lit  2500
25 lit  2503

Dezibac 
Desinfektionsmedel

• Flytande produkt för desinfektion av rengjorda anläggningar och behållare inom bl a livsmedelsindustrin. 
• Den utspädda lösningen angriper ej metaller eller annat material. 

Dosering: Dezibac spädes i vatten till en 1 – 2%-ig lösning. 

11,8
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Desinfektion
Sura och alkaliska desinfektion- och rengöringsmedel

Volymer Art.nr.

3 x 5 lit  2509
25 lit  2512

 

Dezibac Extra 
Desinfektion- och rengöringsmedel

• Flytande alkaliskt desinfektions och rengöringsmedel för livsmedelsindustrin. 
• Är verksam mot ett antal bakterier och jäster. 
• Produkten är även utmärkt för att ta bort grönmögelbeläggningar på byggnader och växthus. 
• Angriper ej aluminium. 

Dosering: Dezibac Extra spädes i vatten till en  0,5 – 2%-ig lösning.

12,0
pH

Vikt Art.nr.

22 kg  2520

Dezibac Acid 
Surt lågskummande desinfektionsmedel

• Surt desinfektionsmedel som verkar på alla grupper av mirkoorganismer, sporbildare och virus.
• Är lämplig för mejerier, slakterier samt övriga livsmedelsindustrier.

Dosering: Dezibac Acid används i koncentrationen 0,2 % – 1,0 %. Temperaturen kan vara mellan 5 – 40°C. Får 
ej användas outspätt. Utspädning får endast ske i syrarengjorda behållare av kromnickelstål eller lämplig plast 
(teflon, polystyren eller polyeten). 

1,0
pH

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

Som användare av kemsika lösningar bör du tänka på att inte överdosera mängden vid användande. 
Och tänk på att allt vårt emballage är återvinningsbart.

Volymer Art.nr.

12 x 1 lit  6047
3 x 5 lit 6052

 

Sanego Ytdesinfektion 
Desinfektionsmedel

• Definfektionsmedel med rengörande verkan. 

Dosering: Används outspädd. Låt medlet verka i 5 minuter. Ytan ska torka. 

8,0
pH

Vikt Art.nr.

3 kg 9068

 

Sanego Klortabletter 
Desinfektionsmedel

• För desinfektion av bl.a golvbrunnar, kan användas i kylutrymmen för att motverka listeria. 
• Varje tablett har en vikt på 7 g. 
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Volymer Art.nr.

3 x 5 lit  6006

Defoamer 
Skumdämpare, silikonbaserad

• Defoamer används i alkaliska och sura rengöringsmedel. 
• Defoamer är fullständigt dispergerbar med vatten och klibbar  inte. 

Dosering: Defoamer används normalt i koncentrationer på 0,1 – 0,3 %. 

7,5
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Skumdämpare

Vikt Art.nr.

12 kg  1006
30 kg  1009
240 kg  1012
720 kg  1014
1200 kg  1015

Zanitol Foam
Högskummande syratvätt

• Flytande surt högskummande rengöringsmedel med goda fettlösande egenskaper. 
• Anpassat för livsmedelsindustrin. 
• Rekommenderas för rengöring av produktionsmaskiner, väggar, golv etc. 
• Produkten innehåller korrosionsskydd. 

Dosering: 2 – 10 % i vatten.  

1,5
pH

SANEGO - cleaning technology 
 

Sura medel
Sura rengöringsmedel

Vikt Art.nr.

3 x 7 kg  1033
34 kg  1036
270 kg  1039
840 kg  1041
1350 kg  1042

Zanitol LF 
Sur cirkulationsdisk

• Zanitol LF är ett lågskummande surt rengöringsmedel. 
• Avsett för att avlägsna kalk och mjölksten. 
• Zanitol LF är lämplig vid avkalkning av diskmaskiner, rengöring av rörmjölkningsanläggningar, rörledningar,  
 lager och transporttankar, varmvattenberedare, värmeväxlare etc. 

Dosering: Normal koncentration är 0,5 – 2,0 %-ig lösning. Temperaturen på lösningen bör ej överstiga 85°C.
Vid rengöring av varmvattenberedare etc spädes i vatten 1:3 – 1:20. 

1,5
pH

Vikt Art.nr.

11 kg  1048
28 kg  1051

Zanitol Plus
Kalk-, oxid- och rostborttagare

• Starkt surt rengöringsmedel för svåra uppgifter. 
• Speciellt framtaget för rengöring av sammansättningar av kalk, fett, rost, silikat etc samt för rengöring av  
 oxiderade ytor. 

Dosering: 5 – 20 % i vatten. 

1,9
pH



SANEGO
står för kunskap och kvalité

Ett familjeägt företag som specialiserat sig på att erbjuda kemiska 
prestationslösningar. I våra nybyggda lokaler har vi modern och 
ändamålsenlig utrustning för produktion, utveckling och lager.

Vi har en lång och kvalificerad erfarenhet av utveckling och produktion 
av rengöringslösningar.

Välkommen att kontakta oss.



Sanego AB
Vallevägen 26, 373 73 Jämjö, Sweden

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