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Detta certifikat omfattar de produkter
som står på det giltiga licensbeviset.
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Alkaliska rengöringsmedel

Sanetin Allrengöring

pH

9,8

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanetin är ett utmärkt allrengöringsmedel för rengöring
av golv, målade ytor etc.
• Lämnar en frisk doft.

50-100 ml till 10 liter vatten

12 x 1 lit
3 x 5 lit

0201
0204

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• För allmän rengöring av alla ytor som tål vatten t ex golv,
tvättställ, kakel, diskbänkar, spisar och bilar.
• Solvynol fungerar utmärkt i skurmaskin.
• Lämnar en frisk doft.

Lättare rengörning:
25 ml till 10 liter vatten

12 x 1 lit
3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit

0209
0210
0213
0216
0219

Solvynol Blue Golvrent

pH

10,8

Grövre rengörning:
100 ml till 10 liter vatten

Solvynol Neutral Specialrengöring för fordon

pH

10,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Milt universalrengöringsmedel med lägre pH värde och en
effektiv rengöringseffekt.
• Speciellt lämpat för rengöring av personbilar, bussar,
husvagnar lastbilar, truckar och kapell.

Personbilstvätt
Lastbilstvätt
Entreprenadmaskiner
Industriell rengöring

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0225
0228
0231
0234
0237

1:10 – 1:50
1:4 – 1:20
1:4 – 1:20
1:4 – 1:50

Solvynol VEG Specialrengöring för fordon

pH

13,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Speciellt lämpad för borttagning av svåra beläggningar av
olika typer av vegetabiliska oljor, som till exempel vegetabiliska
hydrauloljor etc.

Solvynol VEG levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas i vatten efter
föroreningsgrad. Spädning med 1 – 25
delar vatten täcker de flesta användningsområden.

3 x 5 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0243
0246
0249
0251

Solvynol OC Olje- och sotborttagare för fordonstvätt

13,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Speciellt framtaget för rengöring av svåra föroreningar av olja,
sot etc inom industrin. Även för rengöring av vegetabiliska oljor
bl a på skogsmaskiner, tankbilar etc.
• Solvynol OC levereras starkt koncentrerad och skall därför
spädas med vatten innan rengöring.

Spädes med vatten 1:4 – 1:25
för de flesta användningsområden.

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0255
0258
0261
0264
0267

Solvynol HD Fordonsrengöring

pH

12,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel.
• Speciellt lämpat för fordonstvätt.
• Produkten lämpar sig väl för rengöring av ytor av aluminium,
husvagnstvätt etc.

Spädes med vatten 1:4 – 1:50
beroende på användningsområde.

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
600 lit
1000 lit

0273
0276
0279
0282
0284
0285

Solvynol Plus Högskummande fordonsrengöring
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pH

pH

13,2

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Extra högskummande fordonstvättmedel.
• Löser olja, sot och trafikfilm, anpassat för högtrycks-, borstoch automattvätt.
• Rengör lastbilar, truckar, varubilar, tankbilar etc.
• Använd en skumlans om du önskar ett kraftigt skum.

Solvynol Plus används i koncentrationer
från 3 – 10 %-iga lösningar beroende på
föroreningsgrad.

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0291
0294
0297
0300
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Alkaliska rengöringsmedel

Solvynol Truck Extra kraftigt fordonsrengöring

pH

13,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Extra kraftigt fordonstvättmedel.
• Löser olja, sot och trafikfilm, anpassat för högtrycks-, borst och automattvätt.
• Rengör lastbilar, truckar, varubilar, tankbilar etc.
• Använd en skumlans om du önskar ett kraftigt skum.

Personbilstvätt
Lastbilstvätt
Entreprenadmaskiner
Industriell rengöring
Fasadtvätt

10 lit
25 lit
200 lit

0306
0309
0312

1:10 – 1:50
1:5 – 1:25
1:5 – 1:20
1:4 – 1:50
1:5 – 1:25

Solvynol 380 Fordonsrengöring

pH

13,1

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Solvynol 380 är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och
avfettningsmedel.
• Speciellt lämpat för fordonstvätt.

Personbilstvätt
Lastbilstvätt
Entreprenadmaskiner

10 lit
25 lit
200 lit
600 lit
1000 lit

0318
0321
0324
0326
0327

1:10 – 1:50
1:5 – 1:25
1:5 – 1:20

Solvynol Green Fordonsrengöring

pH

13,2

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Solvynol Green är ett högeffektivt alkaliskt rengörings- och
avfettningsmedel.
• Används vid rengöring av lastbilar, truckar, containers, kapell etc.

Personbilstvätt
Lastbilstvätt
Entreprenadmaskiner

12 x 1 lit
3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
600 lit
1000 lit

0348
0351
0354
0357
0360
0362
0363

1:10 – 1:50
1:5 – 1:25
1:5 – 1:20

Solvynol Jumbo Extra kraftig fordonsrengöring

pH

13,2

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Solvynol Jumbo är ett extra kraftigt alkaliskt rengörings- och
avfettningsmedel.
• Speciellt lämpat för fordonstvätt.

Personbilstvätt
Lastbilstvätt
Entreprenadmaskiner

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0369
0372
0375
0378

Volymer

Art.nr.

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0553
0554
0555
0556
0558

1:10 – 1:50
1:5 – 1:25
1:5 – 1:20

Sanego Premium Högkoncentrerat rengöringsmedel
Egenskaper

pH

12,8

Dosering: Spädes med vatten

• Sanego Premium kan användas på alla ytor på fordon som tål
1:20 – 1:100 beroende på typ av
alkaliska produkter.
försmutsning.
• Löser effektivt trafiksmuts, vägdamm och insekter. Kan användas i
borsttvättmaskiner, högtryckstvättar och manuell rengöring.
• Har mycket goda fettlösande egenskaper.
• Kan användas på våta ytor och spädas i både kallt och varmt vatten.

Solvynol LF Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel

pH

13,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• 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 lågskummande egenskaper.

Personbilstvätt
Lastbilstvätt
Industriell rengöring
Skurmaskin

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0536
0537
0539
0540
0543

1:10 – 1:50
1:5 – 1:25
1:4 – 1:50
1:10 – 1:50

Solvynol Tankcleaner Alkaliskt specialrengöringsmedel för diskning av tankar etc

pH

12,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Solvynol Tankcleaner är speciellt lämpad för diskning av tankar etc.

Enligt anvisningar.

25 lit
1000 lit

0579
0576
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Alkaliska rengöringsmedel

Santech AL Lågskummande smådelstvätt

pH

12,8

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Santech AL är ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel.
• Används för rengöring och avfettning av bl a aluminiumytor.
• Kan användas i tvättmaskin, bad eller manuell rengöring.

3 – 10 lit till 100 lit vatten.
Temperatur 40 – 80°C.

10 lit
25 lit
200 lit

0384
0387
0390

Santech UFA Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel avsett för detaljtvättmaskiner

pH

11,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Lågskummande och självspaltande.
• Löser föroreningar av oljor, sot och fett på detaljer tillverkade
av mässing, koppar, aluminium, järn och stål.

Späd 1 del SANTECH UFA med 20-33
delar vatten (3-5 %-ig lösning)
temperatur 60-80 grader C.

25 lit
200 lit

0394
0395

Santech KS Temporärt rostskyddsmedel

pH

11,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Rostskyddsmedel/Korrosionsinhibitor för järn och stål.
• Används främst i sköljbad efter avfettning för att förhindra
rostbildning på det fuktiga godset.

0,5 – 2,0% temperatur 20 – 90°C

10 lit
25 lit
200 lit

0396
0399
0402

Santech ET Förhindrar kalkavlagringar i värmeslingor och hetvattentvättar
Egenskaper
•
•
•
•

Inbyggt korrosionsskydd för alla komponenter i kontakt med vatten.
Skydd mot korrosion av värmeslingan med mycket mjukt vatten.
Förhindrar effektivt kalkutfällning i högtryckstvättar för varmvatten.
Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren. Fri från fosfater.

pH

6-8

Dosering:

Vikt

Art.nr.

Doseras enligt maskintillverkarens
anvisning.

3 x 5 lit
25 lit

0404
0406

Santech ALP Lågskummande smådelstvätt, pulver

pH

11,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

• Santech ALP är avsett för avfettning och rengöring av
metaller och legeringar som aluminium, aluminiumlegeringar, zink, bronser, lagermetaller etc.

I tank tillsätts 3 – 5 kg Santech ALP till
100 lit vatten.
När man sprayar tillsätts 1 – 2 kg
Santech ALP till 100 lit vatten.
Vattentemperatur ca 70 – 80°C.

10 kg

0405

Santech FE Alkaliskt rengöringsmedel för detaljtvättsmaskiner

pH

13,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Starkt alkaliskt lågskummande rengöringsmedel för detaljtvättmaskiner med värme.
• Avsedd för avfettning/rengöring av detaljer tillverkade av
alkalitåliga metaller t.ex järn och stål.

Santech FE används i en brukslösning
om 3-5%.
Justera vattnets temperatur så att det
håller 60-80 grader C.

25 liter
200 liter

0409
0410

Effekt 47 Högskummande alkaliskt rengöringsmedel

pH

12,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

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

27 kg
214 kg

0548
0550

Effekt 48 Rökskåpsrengöring

8

pH

14,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

2 – 20 % i vatten.

14 kg
35 kg
282 kg
846 kg
1410 kg

0459
0462
0465
0467
0468
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Alkaliska rengöringsmedel

Effekt 51 Back - och cirkulationsdisk

pH

12,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

• Flytande lågskummande rengöringsmedel.
• Anpassat för livsmedelsindustrin med kombination av
rengöring och desinfektion.
• Innehåller aktivt klor.

1 – 5 % i vatten.

12 kg
29 kg
232 kg
696 kg
1160 kg

0429
0432
0435
0437
0438

Effekt 52 Skumrengöring med klor

pH

13,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

• 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.

3 – 5 % i vatten.

12 kg
29 kg
232 kg
696 kg
1160 kg

0414
0417
0420
0422
0423

Effekt 54 Grill- och rökskåpsrengöring

pH

14,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

2 – 20 % i vatten.

12 kg
31 kg
244 kg
732 kg
1220 kg

0474
0477
0480
0482
0483

Effekt 55 Allrengöring med desinfektion

pH

11,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• 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.

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

3 x 5 lit
25 lit

0489
0492

Effekt 65 Skumrengöring utan klor

pH

13,8

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

0,5 – 10,0 % i vatten.

11 kg
29 kg
228 kg
684 kg
1140 kg

0444
0447
0450
0452
0453

Effekt CIP CIP-rengöring

pH

14,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

0,5 – 10,0 % i vatten.

14 kg
34 kg
272 kg
1360 kg

0498
0501
0504
0507
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Alkaliska rengöringsmedel

Effekt Trippel Desinficerande klorfritt skumrengöringsmedel för livsmedelsindustrin

pH

13,7

Egenskaper

Dosering:

Vikt

Art.nr.

• 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.

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.

28 kg
220 kg
660 kg

0508
0511
0510

Sura rengöringsmedel

Zanitol WC Toalettrent

pH

2,3

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Surt rengöringsmedel anpassat för WC-stolar, urinoarer och
annat sanitetsgods.
• Spruta ytan och låt medlet verka några minuter, därefter borsta
och spola ytan. Efterlämnar en frisk doft.

Används outspädd.

12 x 1 lit

1000

Zanitol Foam Högskummande syratvätt

pH

1,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

2 – 10 % i vatten.

12 kg
30 kg
240 kg
720 kg
1200 kg

1006
1009
1012
1014
1015

Zanitol RW Kalk- och rostborttagare

pH

1,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

• Zanitol RW är ett starkt och surt rengöringsmedel.
• Speciellt komponerat för borttagning av rostbeläggningar,
rengöring av containers, järnvägsvagnar etc.

Zanitol RW levereras starkt koncentrerad
och skall därför spädas med vatten innan
användning. Spädning med 3 – 20 delar
vatten täcker de flesta användningsområden.

11 kg
28 kg
224 kg

1021
1024
1027

Zanitol LF Sur cirkulationsdisk

pH

1,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

• 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.

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.

3 x 7 kg
34 kg
270 kg
840 kg
1350 kg

1033
1036
1039
1041
1042

Zanitol Plus Kalk-, oxid- och rostborttagare

pH

1,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

5 – 20 % i vatten.

11 kg
28 kg

1048
1051

Zanitol Sanitetsrengöring

pH

2,2

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Effektiv mot kalkavlagringar, rostfläckar och missfärgningar av
rosthaltigt vatten i badkar, tvättställ, duschväggar, porslin,
emalj och rostfritt.
• Utmärkt som putsmedel för koppar och mässing.

Svåra fläckar:
Används outspädd.
Normal användning:
2 – 3 dl till 10 dl vatten.

12 x 1 lit

1057
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Sura rengöringsmedel

Zanitol HCL Surt avrostnings- och rengöringsmedel

pH

1,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

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

30 kg

1065

Zanitol 405 Surt rengöringsmedel

pH

1,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

• Produkten får endast användas av professionella användare.
• Extremt högkoncentrerad.
• Avoxiderar metaller och löser mycket svåra rengöringsproblem.
• Löser kalk och saltutfällningar.

Zanitol 405 är starkt koncentrerad och
skall spädas med vatten efter föroreningsgrad. OBS Häll produkten i vatten
vid all spädning och inte tvärtom.
Får ej blandas med alkaliska produkter.

30 kg

3052

Zanitol Descaler

Effektiv kalk-, cement-, alg- och
rostborttagning m.m.

pH

1,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Ett effektivt surt rengöringsmedel som bibehåller sitt låga
pH värde även vid kraftig utspädning med vatten.
• Medelt är lämpligt för borttagning av cementslam, kalk, rost, 		
kalksten och algbeväxtningar. Rekommenderas för rengöring av 		
rör i värme- och kylsystem.
• Kan användas på alla syratåliga ytor såsom kakel, klinker, tegel 		
och sanitetsgods.
• Har en behaglig doft.

Spädes med vatten upp till 1:40.
Normal användning: 1:15.
Efterskölj alltid med vatten.

10 lit
25 lit
200 lit

1097
1098
1099

Bilvårdsmedel
Högkoncentrerat alkaliskt schampo med

Sanego AutoShine glanseffekt

pH

12,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• För rengöring av fordon.
• Löser effektivt trafiksmuts, vägdamm och insekter.
• Kan användas i borsttvättmaskiner, högtryckstvättar och för
manuell rengöring.
• Ger en högre glans än traditionella fordonsschampon.

Lättare rengöring (1:20)
Grövre rengöring (1:10)

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

0333
0336
0339
0342

Låt verka någon minut men undvik intorkning. Skölj rikligt med vatten.

Sanego Waxshampoo Bilshampo med högglansvax

pH

8,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Ger en extra blank, skyddande och smutsavvisande vaxhinna.
• Används manuellt och i borsttvättar.

Sanego Waxshampoo används i
koncentrationer från 2 – 5%.

12 x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit
200 lit

1500
1503
1506
1509

Sanego Superdry Avrinningsmedel

pH

3,8

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanego Superdry används till automat-, högtrycks- och
borsttvättanläggningar.
• Sanego Superdry appliceras efter tvätt av bilar, husvagnar,
fordon etc.
• Sanego Superdry är självpolerande och ger varaktig glans,
snabb vattenavrinning samt innehåller inhibitor för temporärt
korrosionsskydd.
• Sanego Superdry gör nästa tvätt lättare.

Användning i biltvättanläggningar, där
injicering av Sanego Superdry anpassas
till maskintillverkarens rekommendationer.
Den slutliga koncentrationen av Sanego
Superdry i spolmunstycket bör vara
2 – 4 g Sanego Superdry per liter vatten.

3 x 5 lit
25 lit
200 lit

1515
1517
1519

SANEGO - cleaning technology
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Bilvårdsmedel

Sanego Premium Vax Avrinningsmedel med vax

pH

7-8

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Sanego Premium Vax används som sista steg i borsttvättsystemet.
• Skyddar bilen mot aggresiva miljöföroreningar som insektsrester 		
och fågelspillning etc.
• Koncentrerad produkt som ger en vattenavisande yta, ekonomisk 		
att använda.
• Speciellt anpassad för utrustning som späder produkten med vatten
före applicering.

Användning i biltvättanläggningar, där injicering av Sanego Premium Vax anpassas till maskintillverkarens rekommendationer. Den slutliga koncentrationen av
Sanego Superdry i spolmunstycket bör
vara 2 – 4 g per liter vatten.
Vid manuell användning spädes produkten i vatten. Ca 1 dl per liter vatten.

3 x 5 lit
25 lit
200 lit

1494
1495
1496

Sanego Premium Gold Shampo med Extra hög vaxeffekt

pH

7,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Används som ett vanligt schampo och lämnar en vattenavvisande
polisheffekt i upp till ca 4 veckor.
• Bilen poleras medan du tvättar den.

Spädes till en 2-5%-ig lösning. Applicera
heltäckande över fordonet med svamp
eller borste. Låt verka, men undvik intorkning. Spola rent med vatten. Undvik att
tvätta i starkt solsken.

12 x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit
200 lit

1490
1491
1492
1493

Sanego Car Shampoo Neutralt bilschampo

pH

10,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanego Car Shampoo löser lätt smuts från lacken.
• Innehåller antirostmedel och vax som ger en smutsavvisande
och blank yta.

Sanego Car Shampoo används i
koncentrationer från 2 – 5%.

12x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit
200 lit

1520
1521
1524
1527

Sanego Car Shampoo Gold Bilschampo för borsttvättar

pH

10,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Vinterprodukt för användning i borsttvättmaskiner för personbilar.
• Ett mycket kraftfullt specialschampo för att bibehålla rena
borstar vid mycket svåra försmutsningar.

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

25 lit
200 lit

1530
1531

Sanego Glasscleaner Fönsterputs

pH

11,5

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Rengör snabbt och lätt fönster, speglar, kakel, TV-rutor,
bilrutor mm.
• Tar bort oljefilm och insekter.

Används outspädd. Spruta Sanego
Glasscleaner på den torra ytan och torka
med ren duk eller hushållspapper.

12 x 500 ml
4 x 5 lit
10 lit

1533
1536
1538

Sanego Glasscleaner Blue Fönsterputs

pH

10,5

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Rengör snabbt och lätt fönster, speglar, kakel, TV-rutor,
bilrutor mm.
• Tar bort oljefilm och insekter.

Används outspädd. Spruta Sanego
Glasscleaner på den torra ytan och torka
med ren duk eller hushållspapper.

4 x 5 lit

1698

Sanego Vinylglans Gummi- och vinylglans

pH

7,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Sanego Vinylglans är speciellt lämpat för att användas
invändigt i fordon.
• Återger galon, vinyl och konstläder sin naturliga lyster.

Används outspädd.
Ta Sanego Vinylglans på en trasa eller
spraya över ytan. Se till att medlet
tränger ner i mönstret. Medlet lämnar en
smutsavvisande yta samt en frisk doft.

5 lit

1542

Sanego Supershine Rengörings- och polermedel för oxiderade lacker. Silikonfri
Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Sanego Supershine används som rengörings- och polermedel
för nergångna och oxiderade lacker.
• Sanego Supershine ger bästa resultat med maskinpolering.

Används outspädd.

6 x 1 lit

1557

12

TEL

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

SANEGO - cleaning technology

Bilvårdsmedel

Sanego Wheelcleaner A Alkalisk fälgrengöring

pH

13,6

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Alkaliskt rengöringsmedel för bl a aluminiumfälgar.
• Rengör samt ger fälgarna en blank och skinande yta.

Används outspädd.

12 x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit

1565
1566
1569

Sanego Wheelcleaner S Syrabaserad fälgrengöring

pH

1,7

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Surt rengöringsmedel för bl a aluminiumfälgar.
• Rengör samt ger fälgarna en blank och skinande yta.

Används outspädd.

12 x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit

1571
1572
1573

Sanego Wheel Wash Kraftigt alkaliskt fälgrengöringsmedel

pH

13,7

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Kraftigt alkaliskt, högskummande och visköst rengöringsmedel
vilket gör att att den ligger kvar på fälgarna och bearbetar
försmutsningen under en längre tid.
• Produkten lämpar sig för rengöring av fälgar, hjulsidor av stål
och lackerad aluminium samt plast.
• Även utmärkt för rengöring kring dörrgångjärn och andra
svåråtkomliga lackytor.
• Avlägsnar ingrodd smuts, olja, vägsalt, bromsdamm och oxid.

Användes koncentrerad eller spädes
med 1-3 delar vatten. Produkten skall
sprayas på en torr eller fuktig yta där lös
smuts eller sand har spolats av.
OBS! Använd inte denna produkt på
polerade aluminiumfälgar.

12 x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit

1559
1561
1562

Sanego Screenwash Spolarvätska koncentrat
Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

• Koncentrat för effektiv rengöring av trafikfilm med rengöringsmedel och frostskydd.

Fryspunkt -28°C -16°C -10°C
Spädning
1:1
1:2
1:3

-7°C -6°C
1.4 1:5

Volymer

Art.nr.

12 x 1 lit
3 x 5 lit
25 lit
200 lit

1575
1578
1581
1584

Sanego Rubbershine Gummiglansmedel
Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Sanego Rubbershine återger galon, gummimattor, svarta
däcksidor m m sin naturliga lyster.
• Sanego Rubbershine lämnar en smutsavvisande yta.

Används outspädd. Rengör ytan med en
Solvynol produkt samt låt torka helt. Tag
sedan Sanego Rubbershine på en trasa och
stryk över ytan. Se till att medlet tränger ner
i mönstret. Sanego Rubbershine kan även
sprayas på. Eftertorkning behöver ej ske då
ytan efter ca 5 minuter är helt torr.

4 x 5 lit

1590

Sanego Car Fresh Invändig rengöring av textilier i fordon

pH

11,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• 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.

Används koncentrerad eller spädes med
upp till 10 delar vatten.

5 lit

1512

Sanego Final Touch Vaxborttagning

pH

7,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Används som ett prepareringsmedel för att lösa polermedelsrester och ev. oljor som kan finnas kvar på ytan efter polering.
• Efterlämnar en fettfri yta, färdig för försegling eller vaxning.

Används outspädd på lackerade ytor,
plast, glas m.m. och sprayas på ytan och
eftertorkas med microfiberduk.

1 lit
12 x 1 lit

1738
1740

X-press Wax Snabbvax

pH

7,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• X-press Wax ger en snabb och lättarbetad finish på lackerade
ytor.
• Lämnar inte några rester på plast och gummidetaljer.
• Kan användas över hela bilen

Används outspädd. Undvik att arbeta på
varma ytor och i direkt solljus. Spraya
direkt på ytan och polera sedan upp ytan
med mikrofiberduk.

500 ml

6045
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Avfettningsmedel

Sanesolv Lågaromatiskt avfettningsmedel
Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Lågaromatiskt avfettningsmedel för all slags kallavfettning och
avvaxning inom industrin, bilverkstäder etc.

Sanesolv används outspädd.
Sanesolv appliceras på föremål med
spruta eller genom pensling eller
doppning.
Låt Sanesolv självverka några minuter.
Skölj helst av med varmt vatten.

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

2000
2003
2006
2009

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• För all slags kallavfettning och avvaxning inom industrin,
bilverkstäder etc.
• Snabbseparerande.

Sanesolv HF används outspädd.
Applicera medlet på föremål med spruta
eller genom pensling eller doppning.
Låt Sanesolv HF sedan självverka några
minuter. Skölj helst av med varmt vatten.

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

2015
2018
2021
2024

Sanesolv HF Avfettningsmedel

Sanesolv Extra Lågaromatisk avfettning för våta ytor
Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• För borttagning av asfaltstänk, tjärprickar etc.
• Snabbseparerande.

Sanesolv Extra används outspädd och
kan även appliceras på fuktig yta.

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

2029
2030
2033
2036
2039

Sanesolv Tar Tjär-, asfalt- och oljeborttagningsmedel
Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Används för att lösa tjära, olja och asfaltspill på billack,
förkromade ytor etc.
• Snabbseparerande.

Används outspädd.

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit

2044
2045
2048
2051

Sanesolv TC Tjär-, asfalt- och oljeborttagningsmedel
Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Används för att lösa tjära, tjocka oljebeläggningar i tankar och
containers etc.
• Bildar en stabil vit emulsion vid blandning med vatten.

Används normalt outspädd men kan
blandas i vatten till en vit stabil emulsion.

10 lit
25 lit
200 lit

2057
2060
2063

Sanesolv Micro Lågaromatisk mikroemulsion

pH

10,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Lågalkalisk mikroemulsion som snabbt löser vägsmuts, asfalt
och andra föroreningar.
• Skadar ej billacker, gummi eller aluminium.
• Sanesolv Micro lämpar sig även som ett avfettnings- och
rengöringsmedel inom verkstadsindustrin etc.

Sanesolv Micro levereras starkt
koncentrerad och skall därför spädas
med vatten.
Fordonstvätt: 1:1 – 1:6
Industriell rengöring: 1:3 – 1:10

3 x 5 lit
10 lit
25 lit
200 lit
600 lit
1000 lit

2068
2069
2072
2075
2077
2078

Sanesolv Micro Bio Esterbaserad mikroemulsion

pH

10,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanesolv Micro Bio är ett kombinerat schampo och avfettningsmedel för rengöring av bilar, bilmotorer, verkstadsmaskiner etc.
• Ersätter traditionella kallavfettningsmedel.
• Applicera med låg- eller högtrycksaggregat.

Motortvätt
1:1 – 1:3
Fordonstvätt
1:3 - 1:20
Industriell rengöring
1:5 - 1:20
Låt produkten verka någon minut. Vid
behov bearbeta ytan med borste eller
svamp. Skölj därefter med vatten under
högt tryck.

10 lit
25 lit
200 lit

2084
2087
2090
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Avfettningsmedel

Sanesolv Micro HF Avfettningsmedel av microemulsionstyp

pH

≈11

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanesolv Micro HF är ett förstärkt avfettningsmedel av microemulsionstyp. Produkten används i första hand för fordonstvätt
vintertid.
• Löser snabbt och effektivt upp fet smuts och oljeföreningar och
är lätt att avlägsna.
• Går att använda både med högtryckstvätt och borsttvätt.

Spädes med kallt vatten till 10-30%
koncentration.

3 x 5 lit
25 lit
200 lit

2079
2080
2081

Koncentratprodukter biltvätt

Sanezip 101 Mikrokoncentrat

pH
10,0-11,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanezip 101 + Sanezip 203, ger aromatfri mikroemulsion.

Koncentraten blandas med vatten i en
hydrominder eller manuellt.

25 lit

2093

Sanezip 103 Mikrokoncentrat

pH

10,3

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

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

Koncentraten blandas med vatten i en
hydrominder eller manuellt.

25 lit

2095

Sanezip 203 Alkaliskt koncentrat

pH

14,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

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

Koncentraten blandas med vatten i en
hydrominder eller manuellt.

25 lit

2104

Sanezip 301 Tensidkoncentrat

pH
8,0-9,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanezip 301 + Sanezip 203, ger alkalisk avfettning

Koncentraten blandas med vatten i en
hydrominder eller manuellt.

25 lit

2106

Sanezip 302 Tensidkoncentrat

pH
9,5-10,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanezip 302 + Sanezip 203, ger alkalisk avfettning

Koncentraten blandas med vatten i en
hydrominder eller manuellt.

25 lit

2108

Desinfektionsmedel

Dezibac Desinfektionsmedel

pH

11,8

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

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

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

3 x 5 lit
25 lit

2500
2503
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Desinfektionsmedel

Dezibac Extra Desinfektion- och rengöring

pH

12,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• 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.

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

3 x 5 lit
25 lit

2509
2512

Dezibac Acid Surt lågskummande desinfektionsmedel

pH

1,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Vikt

Art.nr.

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

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).

22 kg

2520

		

Dezibac Plus Desinfektionsmedel

pH

8,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Definfektionsmedel med rengörande verkan.
• Exempel på användningsområden är vård, veterinärmedicin,
laboratorieverkamhet, livsmedelsindustrin och motsvarande
områden.

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

12 x 1 lit
3 x 5 lit

6047
6052

Golvmedel

Paradex Golvpolish

pH

9,0

Egenskaper

Applicering:

Volymer

Art.nr.

• Paradex är en golvpolish tillverkad för optimal slitstyrka.
• Paradex bildar efter applicering utan polering en glänsande och
oöm yta, resistent mot vatten och flertalet lösningsmedel.
• Paradex gynnar städekonomin i korridorer, affärs- och
samlingsutrymmen, väntrum och andra flitigt besökta
lokaliteter.
• Smuts och fett löses snabbt och glansen mattas ej.

Rengör golvet noga och låt det torka.
Stryk ut Paradex i ett jämnt skikt. Efter ca
20 minuter är golvet torrt och blankt.
Gör gärna en extra strykning på porösa
golv för högre glans. Låt polishen torka
mellan strykningarna. Efter behandling
med Paradex är det lätt att hålla rent.
Vid behov kan golvet våttvättas med ett
milt rengöringsmedel (Sanetin).

3 x 5 lit

3000

Paradex Gel Flytande grönsåpa

pH

12,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• För rengöring av stengolv, sanitetsgods, målade ytor etc.

Allmän rengöring: ca 1 dl till 10 lit vatten.
Ugnsrengöring: Stryk på såpan koncentrerad, därefter uppvärmes ugnen till
100 – 125°C. Stäng av och låt svalna.
Skölj med vatten och torka torrt.

12 x 1 lit
3 x 5 lit

3006
3009

Sanestrip Lågskummande kraftigt golvrengöringsmedel

pH

13,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanestrip är ett flytande alkaliskt lågskummande rengöringsmedel.
• För avlägsnande av fett, blod etc inom livsmedelsindustrin
samt rengöring av svårt smutsade industrigolv.
• Utmärkt till skurmaskin.

Sanestrip används i koncentrationer från
0,5 – 10,0%-iga lösningar beroende på
föroreningsgrad. Vanligtvis görs spolning
med vatten innan rengöring.
Spola med vatten efter rengöring.

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

3015
3018
3021
3024
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Golvmedel

Sanestrip Extra Extra kraftigt lågskummande golvrengöring

pH

13,7

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Sanestrip Extra är ett lågskummande rengöringsmedel.
• För mycket hårt nedsmutsade ytor samt grovrengöring för
verkstäder och industrimiljö.
• Mycket effektiv mot bl a olja, sot och fett.
• Lämplig att använda i skurmaskin.
• Fungerar även bra för borttagning av golvpolish.
• OBS! Bör ej användas på aluminiumytor.

Vid lätt rengöring
Vid svår rengöring

10 lit
25 lit
200 lit
1000 lit

3030
3033
3036
3039

Paradex Allvax Tvåltvättvax

1:20 – 1:50
1:5 - 1:20

pH

11,5

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Kombinerat vax och rengöringsmedel för golv.
• Underhåll av golv där fukttorkning, fuktsvabbning eller
tvättning ofta sker.
• Kan användas på alla hårda golv förutom obehandlade trägolv.

0,5-1 dl till 10 liter vatten.
Används vid maskinell och manuell
skurning, svabbning, fukttorkning
eller våtmoppning. Om högre glans
önskas, polera med hjälp av skurmaskin efter det golvytan torkat.

3 x 5 lit

3046

Paradex Pine Gel Tallbarrsåpa

pH

8,0

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Djuprengörande såpa för golvytor av vinyl, linoleum, sten och 		
förseglat trä. Ger ytan en naturlig lyster.
• Återfettar golvmaterialet vilket sparar in på polishbehandlingar. •
Har en naturligt behaglig doft utan tillsats av parfym.
• Kan även användas för rengöring av målade och lackerade ytor.

Spädes med ljummet vatten 15-30 ml per
10 liter vatten.

1 x 5 lit
4 x 5 lit

9347
9348

Personlig hygien

Sanelux Flytande tvålcreme
Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux är en mild tvålcreme som effektivt tvättar huden ren och motverkar infektioner.
• Speciellt tillverkad för tvålautomater.
• Sanelux torkar ej ut huden även vid upprepade tvättningar.

12 x 1 lit
4 x 5 lit

3501
3503

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux Parfymfri är en mild tvålcreme som effektivt tvättar huden ren och motverkar infektioner.
• Speciellt tillverkad för tvålautomater.
• Sanelux Parymfri torkar ej ut huden även vid upprepade tvättningar.
• Innehåller naturolja som ger huden långvarig fuktighetsbevaring samt Aloe Vera som vårdar och återfuktar huden.

12 x 1 lit

3505

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux Soft är en flytande tvål som är extra hudvänlig.
• Den innehåller milda och behagliga ämnen utvunna ur kokosnöten vilka gör huden mjuk och fräsch.
• Med en frisk doft av äpple.

12 x 500 ml

3509

Sanelux Parfymfri Flytande tvålcreme

Sanelux Soft Flytande tvål

Sanelux Red Handrengöring
Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux Red handrengöringsmedel avlägsnar snabbt med djupverkan svår smuts som olje- och fetthaltiga
substanser, även bläck och tryckfärg samt produkter baserade på gummi och harts.
• Sanelux Red rengör händerna grundligt men skonsamt. Innehåller ej formaldehyd. Svag doft av citrus.

8 x 500 ml

3521

SANEGO - cleaning technology
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Personlig hygien

Sanelux Special Lösningsmedelfritt handrengöringsmedel
Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux Special är ett handrengöringsmedel som inte är alkaliskt och innehåller ej lösningsmedel.
• Sanelux Special innehåller ett slipmedel som är vänligt mot huden men effektivt mot envisa smutsfläckar.
• Sanelux Special är biologiskt nedbrytbart och därför säker ur miljösynpunkt.
• Den gör rent djupt ned i porerna utan att reta huden och avlägsnar snabbt och säkert olja, fett, bläck, tjära,
målarfärg och andra envisa fläckar.
• Sanelux Special har en angenäm doft och löddrar behagligt.

6 x 2,5 lit
4 x 5 lit

3530
3533

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux Bodyshampoo används med fördel över hela kroppen och är milt och skonsamt mot hår och hud.
• Ger ett rikligt lödder som varsamt tvättar rent och ger håret och huden en naturlig mjukhet och glans.

6 x 2,5 lit

3536

Sanelux Bodyshampoo Allroundshampo

Sanelux Duschcreme Aloe Vera

pH

6,5

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• 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.

12 x 1 lit

3540

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanelux Hand & Bodylotion hjälper huden att motstå yttre påverkningar.
• Sanelux Hand & Bodylotion absorberas snabbt och kladdar inte. Huden blir mjuk, slät och elastisk.
• Massera in händera dagligen efter behov.

300 ml

3544

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Handdesinfektion där tillfälliga sjukdomsalstrande mikroorganismer måste dödas.
• Sanelux Des är ett effektivt komplement till handtvättning.
• Ersätter handtvättning när händerna inte är synligt nedsmutsade.
• Rekommenderad dos är ca 5 ml.
• Händerna skall lufttorka.

12 x 500 ml
12 x 1 lit

3550
3552

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Impregnerad handrengöringsduk anpassad både för lätt och svår nedsmutsning. Bekväma att använda.
• Tar snabbt bort olja, fett, tjära, färg etc. Används när du inte har tillgång till vatten, t ex i verkstäder, tryckerier,
garage och vid transporter etc. Använd den även då du skall göra rent verktyg eller ta
bort fläckar på hårda 		
underlag.
• Stor och stark rengöringsduk (30 x 30 cm). Lätta att dra ut, perforerad delning.
• Lufttät förpackning – håller dukarna fräscha längre. Lätt att bära med sig.
• Hudvänliga ingredienser.

4 x 150 st

3560

Sanelux Universalcreme Mjukgörande lotion

Sanelux Des Handdesinfektion

Sanelux Wipes Handrengöringsdukar – bekväma att använda, effektivt rengörande
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Diskmedel

Sanegold Flytande handdiskmedel

pH

7,0

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanegold är ett högkoncentrerat diskmedel som är milt och skonsamt för händerna. Ej maskindisk.
• Rengör snabbt och effektivt. Sanegold är dessutom utmärkt till rengöring av golv, väggar, målade ytor etc.

12 x 1 lit
3 x 5 lit

4000
4003

Sanegold Dry Surt vätemedel för diskmaskiner

pH

2,5

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• 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.

Används koncentrerad.

5 lit

4011

Sanegold Extra Flytande maskindisk

pH

14,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

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

Doseras enligt instruktion för
automatisk doseringsapparatur.

12 kg
30 kg
240 kg

4018
4021
4024

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Används till all slags diskgods och alla typer av diskmaskiner med
eller utan automatisk doseringsutrustning.
• Bekväma att använda.

Placera en tablett (eventuellt med
sked) i ett tomt utrymme i besticklådan eller i tablettkorgen – inte
i diskmedelsbehållaren. Därefter
startas maskinen på vanligt sätt.
Maskindisktabletterna skall förvaras
torrt och i tillsluten påse.

80 tabs
5 x 80 tabs

4029
4030

Sanegold Tabs Maskindisktabletter

Sanegold AL Flytande aluminiumdisk

pH

13,2
Dosering:

Egenskaper

Doseras enligt instruktion på etikett.
• 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.

Vikt

Art.nr.

12 kg
30 kg
240 kg

4036
4039
4042

Tvättmedel

Perfectol Fosfatfritt kulörtvättmedel med miljövänligt blekmedelsystem

pH

10,5

Egenskaper

Dosering:

Vikt

Art.nr.

• Blanda ej vita och mörkt färgade textilier vid tvätt.
• Olöst tvättmedel kan ge skador på textilier.
• Följ alltid tvättråden på textilierna.
• Blötläggning rekommenderas ej.

Doseras enligt instruktion på etikett.

10 kg

4503

Perfectol Pro Fosfatfritt overalltvättmedel

pH

12,0

Egenskaper

Dosering:

Vikt

Art.nr.

• Perfectol Pro är ett miljöanpassat tvättmedel speciellt utvecklat för
effektiv rengöring av arbetskläder, städdukar, entrémattor och moppar.
• Perfectol Pro avlägsnar fett, olja, sot och annan svår smuts.

Doseras enligt instruktion på etikett.

4 kg

4504
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Tvättmedel

Perfectol Soft Sköljmedel

pH

6,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Perfectol Soft är ett flytande skölj- och antistatmedel för maskin och
handtvätt av alla textilier.
• Perfectol Soft ger mjukare tvätt och en förenklad efterbehandling.
• Vid maskintvätt hälls medlet i facket eller direkt i sköljvattnet.
• Vid handtvätt tillsätts medlet i sista sköljvattnet. OBS skölj på nytt 		
efter behandling med Perfectol Soft.

Maskintvätt: Se etikett.
Körtid ca 3 min

3 x 5 lit

4510

Handtvätt: 0,2 dl till 15 liter vatten
(ca 0,1 dl till ett vanligt handfat).
OBS! Ylleplagg kräver dubbel
doseringsmängd. Rör om i 2 – 4
minuter.

Perfectol Liquid Flytande tvättmedel

pH

9,5

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• För alla typer av tvättgods.
• Innehåller ej blekmedel.

Doseras enligt instruktion på etikett.

3 x 5 lit

4518

Perfectol Plus Tvättförstärkare

pH

7,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• 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.

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

5 lit

4525

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanego Kallgalv ger järn och stål en perfekt rostskyddande yta.
• Utmärkt för rostskydd efter svetsning.
• Kan användas som grundfärg, samt vid reparation av varmgalvaniserade ytor.

12 x 400 ml

5000

Volymer

Art.nr.

12 x 400 ml

5006

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanego Silikonspray används som släppmedel inom plast- och gummiindustrin, åkerier och bilverkstäder.
• Kan även användas till uppfräschning av plast och vinyl etc.

12 x 400 ml

5012

Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanego Fuktutdrivare driver effektivt ut fukt ur elektriska komponenter samt skyddar metallytor mot rost och 		
korrosion.
• Sanego Fuktutdrivare används på bilverkstäder, åkerier, byggarbetsplatser samt inom industrin.

12 x 400 ml

5018

Aerosoler

Sanego Kallgalv Kallgalv

Sanego Kedjespray Kedjesmörjmedel
Egenskaper
•
•
•
•

Sanego Kedjespray förlänger livslängden på kedjor och wirar genom återkommande smörjning.
Sanego Kedjespray tränger igenom kardelarna i wirar samt kedjelänkar.
Resistent mot nedbrytning vid höga temperaturer och tvingar ut vatten ur metallporerna.
Sanego Kedjespray används till grävskopor, kranar, schaktmaskiner, tåg, lastbilar, drivkedjor etc.

Sanego Silikonspray Silikonspray

Sanego Fuktutdrivare Fuktutdrivare och rostlösande olja
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Aerosoler

Sanego Universalsmörj Fuktutdrivare och rostlösande olja
Egenskaper

Volymer

Art.nr.

• Sanego Universalsmörj passar för smörjning av lätta och tunga maskiner där bara en lång tryckstråle kan nå 		
svåråtkomliga ställen utan att motorn behöver stoppas.
• Sanego Universalsmörj används till kullager, gångjärn, glidbanor och komponenter som har behov av ett
universalsmörjmedel.

12 x 400 ml

5024

Skärvätskor

Santech HP Skärvätska

pH

9,4

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Santech HP är en semisyntetisk vätska med hög oljehalt som
används vid metallbearbetning och är anpassad till europeiska
hälso- och säkerhetstrender.
• Santech HP är en mångsidig metallbearbetningsvätska, lämplig
för ett brett spektrum allmänna bearbetningsändamål, inklusive
valsning, borrning, svarvning och brotschning.
• De höga halterna olje- och smörjtillsatser gör också att
Santech HP kan användas vid svårare bearbetningsmoment
som gängning och djupa borrningar etc.

Allmän bearbetning
Extra kraftig bearbetning
Slipning

25 lit
200 lit

5503
5506

5-7%
7-9%
3-5%

Santech Tap Gäng- och borrolja

pH

9,4

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Santech Tap är en skär- och gängningsvätska, helt fri från klor 		
och lösningsmedel.
• Santech Tap kan användas för att klara skärningsproblem med
metaller när man föredrar en manuellt applicerad skärvätska.
Fastän den först och främst utformats för svår invändigt gängning,
kan Santech Tap också användas för att förbättra skäregens-		
kaperna vid all brotschning, borrning och utvändig gängning.

Används outspädd.

5 lit

5511

Santech Tap kan appliceras med pensel,
med spray eller genom att doppa
verktygen direkt i vätskan.

Santech SV Slipvätska

pH

9,4

Egenskaper

Dosering: Spädes i vatten

Volymer

Art.nr.

• Santech SV är en biostabil helsyntetisk slipvätska som ger en
hög grad av korrosionsskydd vid låga temperaturer.
• Produkten är extremt lågskummande och motståndskraftig mot
försämring genom bakterier och svamp.
• Santech SV är lämplig för mycket varierande material med och
utan järn, inklusive kopparbaserade legeringar och gjutjärn.

2 – 5 % i vatten.

10 lit

5518

Santech SC Systemrengöring med baktericid

pH

9,5

Egenskaper

Dosering: Spädes i vatten

Volymer

Art.nr.

• Santech SC är ett emulgerbart avfettningsmedel för maskiner
och är lämpligt för användning i slutna och centraliserade
system.
• Santech SC är speciellt utformat för metallindustrin och ger
avfettning och desinficering i ett komplett rengöringsmedel.

2 – 3 % i vatten.

5 lit

5530

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Ett vattenundanträngande rostskyddsmedel som innehåller
petroleumlösningsmedel.
• Rekommenderas som skydd för järn- och ståldetaljer mellan
olika arbetsoperationer, speciellt då detaljerna blivit våta av
t.ex. skärvätskeemulsioner.
• Är en effektiv rostlösande olja, som lätt tränger in och underlättar demontering av maskindetaljer etc. Lossar fastrostade
delar, smörjer samt förebygger framtida rostangrepp.

Kan appliceras genom doppning, pensling eller sprutning. Vid sprutning
bör man vara försiktig med tanke på
produktens låga flampunkt.

5 lit

5540

Santech RP Vattenavisande rostskydd
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Övriga medel

Sanefresh Koncentrerad väldoft

pH

6,9

Egenskaper

Dosering: Spädes med vatten

Volymer

Art.nr.

• Borttagning av lukt i containrar, sopnedkast, soptunnor, etc.
• Sanefresh är också effektiv vid sanering av urinspill, brandrök
samt vid slakteriavfall.
• Sanefresh lämnar en stark frisk doft.

Soprum etc: 1,0 – 2,0 dl till 5 liter vatten
Avlopp etc: 2,5 – 5,0 dl till 5 liter vatten
Rengöring av golvytor: 0,5 dl till 10 l vatten

5 lit

6000

Defoamer Skumdämpare, silikonbaserad

pH

7,5

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

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

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

3 x 5 lit

6006

Defoamer NS Skumdämpare, silikonfri

pH

8,0

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Defoamer NS används för att kontrollera skum bl.a i samband
med skärvätskor och andra rengöringsvätskor inom verkstadsindustrin där man ej önskar en silikonbaserad
skumdämpare.
• Defoamer NS klibbar inte
• Fullständigt dispergerbar.

Används normalt i koncentrationer
på 0,1-0,5%.

3 x 5 lit

6009

Iceaway Issmältning

pH

8,5

Egenskaper

Dosering:

Vikt

Art.nr.

• För borttagning av snö och is på betong, asfalt och grus.
• Verksamt ner till -30°C.

Strös ut.

25 kg

6012

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Sanefix används för att ta bort tusch, bläck sprayfärg, limrester, 		
gummimärken, olja, fett, sot, nagellack, tuggummi mm.
• Kan användas på alla hårda & mjuka färgäkta och material
beständiga ytor, såsom golv, fasader, kakel, metaller, textiler etc.
• Iakttag försiktighet vid användning på ytor av plast.

Används koncentrerad. Påför med spray,
lågtrycksspruta, borste eller trasa.
Låt verka 1-30 sekunder. Sug upp eller skölj
bort den upplösta restprodukten. Avsluta
alltid med att torka torrt och spola efter med
rent vatten.
Vid mycket svåra fläckar, låt verka 1-10
minuter, bearbeta fläcken med en borste
och avsluta med vatten.

1 lit
5 lit

6017
6020

Sanefix Klotter, fläck och klisterborttagare

Sanstrike Snabbrengöring

pH

9,8

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• Löser snabbt smuts och fett.
• Drygt och ekonomiskt.
• Lämpligt att använda på mindre målade ytor, tvättställ, kakel etc.

Används outspädd.

12 x 500 ml
3 x 5 lit

6030
6033

Sanezyme Fettlösare och luktborttagare

pH

4,6

Egenskaper

Dosering:

Volymer

Art.nr.

• 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.

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

3 x 5 lit

6055
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Tillbehör
Produkt

Beskrivning

Spraypistol

Spraypistol till 1 liters och 500 ml flaskor

9175

Tappkran

För 10 och 25 liters dunkar

9194

Tappkran

För 200 liters fat, 70 eller 60 mm.

9040

Tappkran

För 200 liters fat, 35 mm.

9050

Pumpadapter

Pumpadapter F70 eller F60.

9060

Dunkställ

Dunkställ till 25 liters dunk.

9070

Dispenserspene

Dispenserspene för bomber.

9100

Upphängningskedja

Med krok.

9090

Vägghållare

Vägghållare med krok för 2,5 liters dunk (bomber).

9080

Pump

Pump till 5 liters plåtdunk

9106

Pump

Pump till 5 liters plastdunk

9107

Fatpump

Pump för 200 liters fat.

9120

Sanelux Pump och vägghållare

För 5 liters dunk.

9130

Vägghållare

Vägghållare för 5 liters plastdunk.

9132

Vägghållare

Vägghållare för 5 liters plåtdunk.

9135

Hydrofoamer

2,8 liters.

9140

3mp Pump

Pump för 1 liters flaska.

9150

3mp Combi

Väggfäste för 1 liters flaska.

9160

Anteckningar
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