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Remi Skumvask CL352
Er et flytende kombinert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for bruk i 
næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask CL 352 er utmerket til bruk for rengjøring 
og desinfisering av sterkt eggehvite- og fettbelagt utstyr, bla.a maskiner, bord, 
vegger og gulv i slakterier, meierier, fiskeindustri etc. Produktet angriper ikke krom, 
nikkel, stål, jern, emalje eller plast ved anbefalt bruk.
25 liter, produktnr. RE35210

Remi Skumvask 346
er et flytende rengjørende desinfeksjons- og luktfjerningsmiddel uten klor til bruk innen 
næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask 346 forhindrer mikrobiologisk smittespredning 
og er effektiv mot bakterier, virus, sopp etc.
25 liter, produktnr. RE34610

Remi Skumvask NC
er et kraftig alkalisk skumrengjøringsmiddel som er meget godt egnet for rengjøring av 
produksjonslokaler, betonggulv, maskinelt utstyr etc. Egner seg for aluminium, sink, 
kobber etc.
25 liter, produktnr. ACP134309



Remi Cipvask NC
Er et lavtskummende oppvaskmiddel for næringsmiddelindustrien og tilsvarende områder. 
Egner seg til bruk på aluminium.
25 liter, produktnr. R36710

Remi Cipvask LS Extra
Er et konsentrert lavalkalisk lavdoserings maskinoppvaskmiddel.
Meget velegnet til glass, porselen, sølv, rustfritt, plast etc.
30 kg, produktnr. ACP942863 

Remi Cipvask CL 351/Blue
Er et alkalisk lavtskummende desinfeksjons- og rengjøringsmiddel 
med klor til bruk i oppvaskmaskin og kar. Angriper ikke krom, jern, 
emalje, plast etc.
10 liter, produktnr. RE35108



Remi Natur 2
Er et naturlig ekstrakt av grapefruktkjerneolje. Stoffet virker rensende 
på bakterier, virus, sopp og sporer, og er helt harmløst for 
mennesker, dyr og insekter.
Remi Natur 2 brytes ned biologisk og er skånsomt mot miljøet.
Remi Natur 2 er et ideelt hjelpemiddel for totalrens av lokaler og 
utstyr. Ved hjelp av enkelt utstyr produseres varm- eller kaldtåke 
med Remi Natur 2. I tette rom vil dermed alle overflater bli renset. 
Tåkelegging kan ta fra 1 – 2 timer pr. 1000 m3 uten at noen behøver å 
være tilstede. Det er ikke nødvendig med etterspyling da Remi Natur 
2 er helt harmløst mot levende vesener og heller ikke skader utstyr 
og overflater.

Remi Natur 2 er testet ved MATFORSK og godkjent av 
Fiskeridirektoratets sentrallaboratorium til bruk i 
næringsmiddelindustrien. Godkjennelsen er overført MATTILSYNET.
Godkjent i USA av Landbruksdepartementet, FDA.
Godkjent i Japan og en rekke andre land til bruk direkte på 
næringsmidler for forlengelse av holdbarhet.

5 liter, produktnr. R90209
25 liter, produktnr. R90210

Remi Livs Alka
Er et rensemiddel til bruk ved all rengjøring. 
Produktet er effektivt mot mikroorganismer, bakterier, sopp og alger. 
Forhindrer og fjerner dårlig luk. Tåler meget høy utblanding. 

25 liter, produktnr. RE62510
200 liter, produktnr. RE62520



Desinfektions Rens
Desinfeksjonsrens som renser og desinfiserer alle vaskbare overflater 
uten å etterlate striper.
Også meget velegnet til rengjøring av TV- og PC-skjermer. Produktet 
etterlater en antistatisk overflate.
Innholdsstoffene gjør produktet særdeles effektivt mod bakterier, 
sopp og virus (heriblant også Hepatit B og HIV).
Bruksområde:
Kan brukes på alle vaskbare overflater.
Utmerket til bruk sammen med Microfiberklut eller Polerduk, 
produktnummer NE0405.

Produktnummer
TD16021, 10 liter

EXO Viravæk
EXO Viravæk renser og desinfiserer alle vaskbare overflater uten å 
etterlate striper.
Også meget velegnet til rengjøring av betalingsterminaler, datautstyr, 
TV- og PC-skjermer. Produktet etterlater en antistatisk overflate. 
Supert til bruk i supermarkeder, kontormuljø, bilforhandlere, 
utleieselskaper, kantiner, rengjøringsbyråer etc. og er godkjent til 
bruk i flyindustrien.
Uten alkohol. Fjerner dokumentert bakterier, sopp og virus (heriblant 
også Hepatit B og HIV) inklusive COVID19 (SARS2) og 
influensavirus. Produktets desinfeksjonsevne er godkjent og testet 
etter: EN14476:2013+A2:2019 og EN16615:2015
Bruksområde:
Kan brukes på alle vaskbare overflater.
Utmerket til bruk sammen med Microfiberklut eller Polerduk, 
produktnummer NE0405.

Produktnummer

TD10814, 10 liter

IT-597 Ytdesinfektion 70
IT-597 Ytdesinfektion 70 kan brukes på alle vaskbare overflater. 
Produktet renser og desinfiserer alle overflater. Spray på med 
kjemisprøyte eller bruk middelet på en klut. La lufttørke.

Produktnummer
R59705, 5 liter



Sentralvaskeanlegg består av en Pumpesentral som øker vanntrykket til eksterne enheter, som eksempel 
satellittstasjoner eller mobile rensestasjoner.  Som oftest plasseres pumpesentralen i et rom adskilt fra 
produksjonslinjen.  Vi har også stasjonære og mobile løsninger hvor pumpesentral og satellittstasjon er 
bygget i en og samme enhet. Fordelen med våre sentralanlegg er:

 Patentert nøyaktig doseringssystem for rengjøringsmidlene
 Enkel og meget pålitelig konstruksjon
 Modulær struktur av Sentralanlegg muliggjør tilpasset konfigurasjon og optimale løsninger

SR 25 - 2P
Satellitt stasjon

Satellitt  stasjoner er et element i 
Sentral-rensesystem som gjør det 
mulig  å gjennomføre av alle 
rengjøringsoperasjoner. Den 
forsynes  med vanntrykk fra 
pumpesentral og luft
fra trykkluftanlegg. Satellitt stasjon 
er utstyrt med nøyaktige 
doseringsenheter for 
skumvaskemiddel og desinfeksjon. 
Forskjellige modeller er tilgjengelig 
avhengig av kundens  krav og 
vaskeprosedyrer

SM 2KU
Mobil vogn

ZPR
Pumpesett

Mobil vogn er en komplett enhet 
som har pumpesentral, kompressor 
og satellittstasjon for skumvask og 
desinfeksjon. Anbefales for bruk der 
komplette sentrale rensesystemer  
ikke er berettiget.
Gir lang og problemfri drift. spesielt
nyttig i anlegg hvor trykkluft 
installasjonen ikke er tilgjengelig.

ZPR Pumpesett er hjertet av det 
sentrale rensesystem og består 
av flere pumpeenheter. 
Modulær konstruksjon gir 
perfekt match med kundens
krav. Hver pumpe er forsynt 
med en myk start system for 
myk oppstart av den elektriske 
motor. Frekvensdriver leveres 
ved behov



Rustfri kjemi- eller skumsprøyte 40 ltr.

Aquaboss Kjemisprøyte 40 ltr. leveres i rustfritt stål  med trykkluftventil . Kan også leveres 
som skumsprøyte med skuminjektor. Har stengekran for både luft trykk og trykk ut til 
pistol. Alle deler som er i kontakt med kjemikalier er i rustfritt stål AISI 304 og AISI 316. 
Standard følger det med  10 meter neopren kjemislange, plast kjemipistol , rustfritt 
spylerør og plast sprederdyse. Sprøyten har påfyllingstrakt  og hel aksel med solide  
lufthjul som tåler alle underlag. Lang kjemislange gjør at kjemisprøyten ikke må følge 
etter bruker. Max trykk 6 bar.

Varenummer kjemisprøyte 40 ltr : R1644
Varenummer Skumsprøyte 40 ltr : R1644S

Kjemisprøyte CleanMaster CM50  5 ltr. 

Kjemisprøyte CleanMaster CM50  er en kjemisprøyte beregnet 
for mange typer produkter. Den er utviklet for å kunne bruker til 
enkelte sure produkter(syre). Leveres  i 5 ltr tank, pistol og 
spylerør med dyse i robust plast. 

Varenummer : GLGCM5



Skumpumpe rustfri vegg 
Syrefast industriskumpumpe 1 fas/230 volt vegghengt skumpumpe inkludert 
vibrasjonsdempende veggfeste. En slitesterk skumpumpe for sterke baser og 
klorprodukter.  Pumpen suger best ferdigblandet væske fra blandetank som 
monteres over pumpen for å få kontinuerlig fall.  Skumpumpen er selvsugende. 
Løftehøyde  ca.1-2 meter. Trykk er  justerbart og gir best skum  mellom 60-90 
bar.  Automatisk start/stopp . Leveres med motorvern og restartbryter. Kan 
kobles til fjernbetjening, RFid styring, tidsstyring. Kan leveres i 3 fas 230/400V 
Skumpistol og  høytrykkslange  følger ikke med  og bestilles separat.

Varenummer: SE12012-PA

Skumpumperack rustfri gulv  
Komplett  1 fas /230 volt skumpumperack i beste kvalitet klar til bruk. Kobles bare 
til vann og strøm. Chassis  er i rustfritt stål og leveres med  hydro-minder injektor 
samt blandetank med lokk i rustfritt stål for å beskytte mot skitt . Leveres med  
syrefast industriskumpumpe.  Egnet for syrebasert og klorbaserte produkter. Trykk 
er  justerbart og gir et best skum  mellom 60-90 bar. Trykkavlastning med omløp av 
skum  tilbake  til tank. Grønn signalbryter starter maskinen. Timerstyring sørger for 
automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstopp og motorvern.  
Tilpasses  også røranlegg , slangetromler, svingarmer, skinneanlegg og flere pistoler.  
Kan kobles til RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66. 
Det følger med  Skumpistol og skumlanse.  Kan leveres i 3 fas 230/volt.
Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: RE105716 

Skumpumpeanlegg for næringsmiddelindustrien, består av syrefaste stempelpumper som kan justere trykk fra 50 –
90 bar alt etter størrelse pumpe og flowmengder. Skumpumper er et rimeligere valg for mindre og mellomstore 
næringsmiddelbedrifter.  Brukes ofte der man ikke ønsker oppbevaring av kjemikalier i produksjonsområde eller 
har ønske om høyere trykk en lavtrykksanlegg.  



Skumpumpe rustfri (uten blandeutstyr)

Aquaboss  skumpumpe  uten blandetank og kjemiblandeinjektor kan leveres i  1 fas /230 volt  eller 3 fas 230/400 
volt. skumpumpe i beste kvalitet .  Tilpasset for kunder som allerede har et kjemiblandesystem.  Chassis  er i 
rustfritt stål  hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate.  Chassis  kan leveres  med skjøter for å  plasserer 
flere pumper  over hverandre  til  anlegg hvor det er behov for flere brukere samtidig.  Pumpen(e) kan også  
brukes som et kombinert høytrykk/ skumanlegg.  Skum 50-90 bar. Høytrykk fra 50 – 150 bar. Trykk er justerbart 
og stilles inn etter ønsket krav.

Leveres med syrefast industripumpe og for å kunne bruke syrebasert og klorbaserte produkter. 
Leveres med timer styring som sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid.
Nødstopp og motorvern er inkludert.   Levers uten slange, pistol og lanse som må bestilles separat.  

Kan kobles til f.eks RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66 i produksjonsområde. 

Varenummer: kontakt oss



Skumpumperack rustfri gulv (med blandeutstyr)  

Aquaboss  skumpumpe  kan bygges i rack for flere brukere som vasker samtidig.  Leveres komplett med 
blandetank og kjemiblandeinjektor for automatisk blanding av skumkjemi. Dyser for mange blandingsforhold 
medfølger. Kan leveres i  1 fas /230 volt  eller 3 fas 230/400 volt. Skumpumpe i beste kvalitet .  Tilpasset for 
kunder som ønsker høy effektivitet og flere brukere til å vaske produksjonsområdet.  Chassis  er i rustfritt stål  
hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate.  Pumpen(e) kan også  brukes som et kombinert høytrykk/ 
skumanlegg.  Skum 50-90 bar. Høytrykk fra 50 – 150 bar. Trykk er justerbart og stilles inn etter ønsket krav.

Leveres med syrefast industripumpe for å kunne bruke syrebasert og klorbaserte produkter. 
Leveres med timer styring som sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid.
Nødstopp og motorvern er inkludert.   Leveres uten slanger, pistoler og lanser som må bestilles separat.

Kan kobles til f.eks RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66 i produksjonsområde.

Varenummer: kontakt oss 



Hydro-Master 206    Varenummer:  HS206
Hydro-master 206 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller 
vegg for kanner. Gjengene er tilpasset stål fat.  Vi har overganger til 
plastfat.  Hydro-master 206 kobles til vanlig vannkran og 
blandingsforholdet er justerbart mellom 1:4 til 1:256 ved å bytte til 
forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med 
egen kulekran. . Brukes til dosering av kjemikalier til f. eks. Aquaboss 
kjemi- og skumsprøyter . Blander 22 ltr. i minuttet.  Passer til påfylling 
gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.

Hydro-Master 208 Varenummer:  HS208
Hydro-master 208 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller 
vegg for kanner. Gjengene er tilpasset stål fat.  Vi har overganger til 
plastfat.  Hydro-master 208  kobles til vanlig vannkran og 
blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 til 1:256 ved å bytte til 
forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med 
egen kulekran. Brukes til dosering av kjemikalier til f. eks. Aquaboss kjemi-
og skumsprøyter . Passer til påfylling gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.

Hydro-Streamline HS832 Varenummer: HS832-1
Robuste, trykknapp dispensere i rustfritt stålskap.  Dispenseren sikrer 
nøyaktige fortynning av kjemikalier til sprayflasker, bøtter og andre 
beholdere. Kan utvides og tilpasse installasjon med flere 
trykknapper/valg. 
Egnet for bl.a ferdigblanding i håndsprøyter. Bl.forhold kan justeres ved å 
bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Bl. forhold fra 1:3 til 
1:125 ved 4 ltr. vann i min. Lagervare kun med 1 trykknapp men kan 
skjøtes. Eller så bestiller vi det som kunder ønsker.  Kan leveres for 14 ltr. i 
min. Bl. forhold med 14 ltr er 1:3 til 1:350. Ta kontakt for info.



Hydro-minder  515 Varenummer: HS515 
Hydro-minder 515 injektor er beregnet for blanding av kjemikalier i tank. 
Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig 
blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 –
1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med.  Vanntrykket 
kan stenges med egen kulekran. Tåler de fleste kjemikalier bortsett fra 
sterke syrer. Blander 14 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange 
brukere eller rask fylling av større mengder. 

Hydro-minder  511 Varenummer: HS511 
Hydro-minder 511 injektor er beregnet for blanding av kjemikalier i tank. 
Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig 
blandingsforhold når den suger. 
Blandingsforhold kan justeres mellom 1:4 – 1:256 ved å bytte til forskjellige 
fargede dyser som følger med.  Vanntrykket kan stenges med egen kulekran.  
Tåler de fleste kjemikalier bortsett fra sterke syrer. Blander 22 ltr. minuttet. 
Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større 
mengder. 

Hydro-minder SP7172 Varenummer: ACP062300
Hydro-minder SP7172 Twin injektor er beregnet for blanding i tank med 2 
komponent produkter eller hvor man ønsker å tilsette skumforsterker til et 
vaskemiddel. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har 
riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 
1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med.  
Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Blander 14 ltr. minuttet.



Easyfoam ST -167 Varenummer: kontakt oss 
Høytrykk Skuminjektor i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 80-
350 bar. Injektoren kan være permanent montert og  man kan skifte fra 
ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk.  Får  å 
fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor.   ST-167 er 
spesielt designet til små og mellomstore  applikasjoner og de som ikke har 
trykkluft.  Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger 
med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm.  ST-167 kan 
leveres i 15 forskjellige  varianter med  gjennomstrømningsdyse for 
vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. 
Tilkobling  inn og ut er  ½" BSP. Best resultat  oppnås med maks 20 meter 
slange.  Min. 80 bar – 6 ltr/min.  Max 350 bar – 80 ltr/ min.  Max 100 °C . 

Easyfoam ST -168 Varenummer: Kontakt oss

Kombinert lav- og høytrykk skuminjektor i rustfritt stål  med bypass som kan 
brukes fra 5-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og  man kan 
skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere 
trykk.  Får  å fremstille skum skal denne injektoren kobles til med 
kompressorluft samt at det er påkrevd med skumlanse. Injektoren ST-168 er 
spesielt designet til små og mellomstore  applikasjoner.  Med bare et 
vanntilgangstrykk på 5 bar og nødvendig lufttrykk, så genererer injektoren et 
fremragende skum.  ST-168 oppfyller krav i alle anvendelsesområder i den 
profesjonelle rengjøringsindustrien. Doseringen justeres med en av de 8 
dyseinnsatsene  som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 
0,5 – 1,5 mm.  ST-168 kan leveres i 15 forskjellige  varianter med 
gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Max 350 bar / 
100 °C . Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling  inn og ut er  ½" BSP.  
Best resultat oppnår med maks 20 meter slange. Min. 5-6 bar – 4 ltr/min.  
Max 350 bar – 80 ltr/ min.  Max 100 °C . 

HTLuft

Såpe



Easyfoam ST -164 Varenummer: kontakt oss 
Høytrykk  injektor for skum og desinfeksjon i rustfritt stål med bypass som 
kan brukes fra 80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og  
man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å 
regulere trykk.  Får  å fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med 
luftinjektor.   ST-164 er spesielt designet til små og mellomstore  
applikasjoner og de som ikke har trykkluft.  Doseringen justeres med en av 
de 8 dyseinnsatsene som følger med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene 
er fra 0,5 – 1,5 mm.  ST-164 kan leveres i 15 forskjellige  varianter med  
gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. 
Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. Tilkobling  inn og ut er  ½" BSP. Best 
resultat  oppnås med maks 20 meter slange.  Min. 80 bar – 6 ltr/min.  Max 
350 bar – 80 ltr/ min.  Max 100 °C . 

Easyfoam ST -164 Varenummer: Kontakt oss

Kombinert lav- og høytrykk injektor for skum og desinfeksjon  i rustfritt stål  
med bypass som kan brukes fra 5-350 bar. Injektoren kan være permanent 
montert og  man kan skifte fra ren skylling/ høytrykksvasking til 
kjemipåføring uten å regulere trykk.  Får  å fremstille skum skal denne 
injektoren kobles til med kompressorluft samt at det er påkrevd med 
skumlanse. Injektoren ST-164 er spesielt designet til små og mellomstore  
applikasjoner.  Med bare et vanntilgangstrykk på 5 bar og nødvendig 
lufttrykk, så genererer injektoren et fremragende skum.  ST-164 oppfyller 
krav i alle anvendelsesområder i den profesjonelle rengjøringsindustrien. 
Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene  som følger med i 
forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm.  ST-168 kan leveres i 
15 forskjellige  varianter med gjennomstrømningsdyse for vannmengden fra 
1,2 – 2,8mm. Max 350 bar / 100 °C . Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. 
Tilkobling  inn og ut er  ½" BSP.  Best resultat oppnår med maks 20 meter 
slange. Min. 5-6 bar – 4 ltr/min.  Max 350 bar – 80 ltr/ min.  Max 100 °C . 

HT Luft

SåpeDes
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Easyfoam ST -160 Varenummer: kontakt oss 
Høytrykk  kjemi-skuminjektor i rustfritt stål med bypass som kan brukes fra 
80-350 bar. Injektoren kan være permanent montert og  man kan skifte fra 
ren skylling/ høytrykksvasking til kjemipåføring uten å regulere trykk.  Får  å 
fremstille skum er det påkrevd med skumlanse med luftinjektor.   ST-160 er 
spesielt designet til små og mellomstore  applikasjoner og de som ikke har 
trykkluft.  Doseringen justeres med en av de 8 dyseinnsatsene som følger 
med i forsendelsen. kjemidysestørrelsene er fra 0,5 – 1,5 mm.  ST-160 kan 
leveres i 15 forskjellige  varianter med  gjennomstrømningsdyse for 
vannmengden fra 1,2 – 2,8mm. Slangetilkobling luft og kjemi 9mm. 
Tilkobling  inn og ut er  ½" BSP. Best resultat  oppnås med maks 20 meter 
slange.  Min. 80 bar – 6 ltr/min.  Max 350 bar – 80 ltr/ min.  Max 100 °C . 

WorldChem Varenummer: SC064000
WorldChem er en injektor beregnet for vanlig vanntrykk og blander 
automatisk vann og kjemikalier til rett brukerløsning. WorldChem er for 2 
produkter og brukeren kan enkelt skifte valg mellom de 2 produktene som 
er koblet til. 15 meter slange og pistol følger med.  



Veggfeste Rustfri Varenummer: SM7013
Rustfri veggfeste for 25 ltr kjemikanner.  For  å plassere kanner opp fra gulv 
som forenkler rengjøring langs gulv.

Kannevelter Varenummer: SC021900
Kan henges på vegg eller stå på gulv for enkelt kunne tappe fra 25 ltr. 
kanner til andre beholdere

Oppsamlingskar Varenummer: SC063400
Oppsamlingskar for 2 x 200 ltr.  Plastkar i PE som tåler alkaliske og sure 
produkter



e

Sanitære satt i system kaller vi sanitære låser som må forseres før man kommer ut i produksjonsområder.
De blir skreddersydd basert på individuelle behovene til hver klient. En typisk lås består av  støvel-
vaskemaskin, en kontaktløs hånddesinfeksjon stasjon, en  støveltørkestativ med ozondesinfeksjon, rustfri 
vask med berøringsfri håndsåpedispenser og berøringsfri hånddesinfeksjonsunit

RMB 02
Støvelvasker

Støvselvasker muliggjør effektiv 
rengjøring av gummisko . RMB 02 
består av to seksjoner for rengjøring 
av såler og sider på sko for å 
optimalisere vann og kjemikalier 
forbruk. De roterende børstene blir 
aktivert av en fotocelle
ved inngangen til  vaskemaskin. 
Børstene er drevet av en  elektriske 
motorer med lavt strømforbruk 
Bruksløsning av rengjøringsmidlet 
påføres direkte på børstene.
Vi kan tilby hele  6 forskjellige 
støvlervaskere designet for ulike 
bruksområder.

SOR
Støveltørkestativ

SDR 02
Hånddesinfiseringsunit

Hånddesinfiseringsunit er konstruert 
for automatisk og berøringsfri bruk 
av desinfeksjonsmiddel på
hendene før arbeidere  skal til 
produksjonsområder . Det er
koblet til inngangsporten og en 
fotoelektrisk sensor av passasjen.
IP 44 sikkerhetsklasse.

Støveltørkestativ er designet for 
å tørke sko (spesielt
gummistøvler) etter jobb. 
Varmt vann som inneholder
ozon gir tørking og desinfeksjon 
av arbeidsko, og dermed 
eliminere utvikling av bakterier 
og trusselen av soppinfeksjon.
Vi kan tilby ulike modeller av  
tørketromler, med kapasitet for 
10-60 par gummistøvler.



En typisk lås består av håndhygiene satt i system. Vi kan tilby bl.a.  milde svanemerkede håndvaskeprodukter 
uten parfyme og konserveringsmidler. Hånddesinfeksjonsprodukter har vi flere varianter, både i geleform 
eller flyktige fra 70 % og oppover .  Vi har løsninger til alle formål til deres bedrift.  Vi kan også tilby, 
håndrens,  beskyttelseskremer før og etter arbeid.

Rustfri armlene 
dispenser for 1 ltr

Rustfri veggdispenser for bruk med 
armlene. Beregnet for 1 ltr 
beholdere med håndsåpe eller 
desinfeksjon

Berøringsfri  fleksibel 
gulvdispenser 

Berøringsfri  
veggdispenser u/deksel 

Berøringsfri dispenser er 
konstruert for automatisk og 
berøringsfri bruk av 
håndsåpe eller desinfeksjons-
middel på hendene.

Elegant stativ med berøringsfri 
dispenser. Er designet for å 
kunne ha en fleksibilitet i 
plassering og flytting av 
dispenser eller hvor man ikke 
har vegg å henge dispenser på.  
Brukes foran kantineområder 
og rett ved ut og 
inngangsområder for å 
påminne brukerne om 
renslighet

Dispenser for 600ml Dispenser øko for 1,4 ltrDispenser LuxBerøringsfri dispenser 
med deksel



Hendene er vår største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfeksjon er uunngåelige midler til å øke hygienen 
og forebygge smittespredning.  Når risikoen for overførsel av bakterier og vira skal minskes, er en alkoholbasert 
hånddesinfeksjon dokumentert effektiv. Vi anbefaler at man bruker 85 % ethanolbaseret hånddesinfeksjon.
Vårt sortiment inneholder fra 70 % til 85 % hånddesinfeksjon i flytende eller gel form, med et utvalg av de mest 
skånsomme til noen med gjeninnfettende effekt som forhindrer uttørking av huden.  Hånddesinfeksjon leveres i 
mange forpakninger  som passer til de forskjellige dispensere vi har i vårt sortiment.   Alle våres hånddesinfeksjon 
produkter er godkjent i forhold til europeisk EN standard (EN12054 og EN1500). 



Plum Mild
Esktra mild og meget hudvennlig håndsåpe uten farge- og 
parfymestoffer. Skånsom mot huden og miljøet. Spesielt velegnet til intimvask 
og hyppige håndvask  som  f.eks sykehus, pleiehjem og næringsmiddelindustrien

 Svanemerket. Skånsom mot huden og miljøet
 Meget mild – kan brukes meget ofte uten å virke uttørkende på huden
 Inneholder ikke parfyme, farge eller parabener

Finnes i flere  forpakninger tilpasset dispensereløsninger

Plum Plutect Dual
Hudpleiekrem til før og under arbeid med skiftende arbeidsprossesser, hvor man er i  
kontakt med både vandbaserede og ikke-vandbaserede stoffer. Kan brukes som en 
gjenoppbyggende krem etter arbeid. . Anvendes på rene og tørre hender.

 Effektiv beskyttelse over for vannbaserte og ikke vannbaserte stoffer
 Svanemerket. Inneholder ikke parfyme, farge eller parabener
 Motstår 20 av 20 stoffer i Suskind test/Vinder i BUS test 2007
 Absorberer hurtig og letter rengjøringen av huden
 Vaselin og zinkoxid gjør at huden beskyttes og at hudirritasjon minskes

Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger

Plum Handy Mild
Mild og allround hudpleiekrem med 26 % fett til pleie av normal og tørr hud. 
Understøtter og gjenoppbygger hudens naturlige fettbalanse. Effektiv hudpleie som 
også er særdeles mild. Anvendes på rene og tørre hænder.

 Gjenoppbyggende effekt
 Svanemerket – uten parfyme, farge og parabener
 Trenger hurtig inn i huden og hjelper den med å bevare den naturlige 

barrierefunksjonen

Finnes i flere forpakninger tilpasset dispenserløsninger



Plum Premium
Mild men kraftigt virkende håndrens - uden opløsningsmidler. 
Har en unik sammen-sætning af bl.a. udvalgte vegetabilske ingredienser, som 
opløser snavset og samtidig har en genindfedtende effekt på huden.Indeholder 
slibemiddel af naturligt majskolbegranulat. Fjerner kraftige og klæb-rige 
olietilsmudsninger som f.eks. dieselolie, sodblandet olie, bremseolie samt 
træbeskyt-telse og maling. Let skummende og lett par-fymeret for en 
behagelig vask. Leveres i forskellige forpakninger, spann og tuber

Super Plum
Mild håndrens i pastaform, baseret på vegetabilske olier og uden 
oppløsningsmidler. Fjerner effektivt men skånsomt olier, oliesnavs, 
trykkfarver og andet alm. snavs. Anvendes på våde hænder.
Leveres i forskjellige forpakninger, spann og tuber

Plum Wipes All - Purpose

Renseserviet med bredt anvendelsesområde. Fjerner effektivt men 
skånsomt lettere skitt.  Den bløte renseservietten kan brukes til 
rensing av hender, harde overflater, maskiner og er ideel til 
servicebiler, trucker ol.  Hvor det ikke er tilgang på vann. 

 Enkel og huritg rengjøring uten bruk av vann
 Polypropylenservietten absorberer og innkaplser store mengder

skitt, slik at den kan brukes flere ganger. Økonomisk i bruk
 Serviettene inneholder også gjeninnfettende innholdstoffer som 

gjør den snill mot huden og hinder utørking av den.
 Kan leveres med veggholder.



QuickSafe Chemical Industry

Vegghengt førstehjelpestasjon spesielt sammensatt til virksomheter, 
hvor det er risiko for ulykker med syrer og baser. Inneholder bl. a. pH 
Neutral DUO øyenskyll, som skyller begge øynene samtidig. pH Neutral 
nøytraliserer øynene hurtig. Bør monteres med korte avstander for 
raskest mulig førstehjelp og skylling med pH Neutral.

Inneholder:

1 x 500 ml Plum Øyenskyll DUO
1 x 500 ml pH Neutral DUO
1 x 200 ml pH Neutral (tilfelle ulykke kun 1 øye)
5 x 20 ml Øyenskyllampuller ( for små partikler på øye)
1 x QuickFix Elastisk plasterrefill

Øyenskylleboks

Vegghengt øyenskylleboks i vedlikeholdsfritt material og lite speil for 
hurtig kunne hjelpe ved øyeulykker. Uansett årsak skal det være en 
beredskap på plass lett tigjengelig på arbeidplasser som bør minimum 
inneholde øyenskyll .  Boksen kan leveres med øyenskyll og pH neutral. 
Der hvor det er risiko pga bruk av sterke baser eller syrer skal det være 
pH neutral tilgjengelig med kort avstander for raskt skylling.

QuickFix Plasterautomat

Vegghengt plasterdispensere, setter
de små skadene i system, så man 
Hurtig løser problemene for den 
uheldig uten bruke mer tid på skaden
enn høyst nødvendig.


	Lysbildenummer 1
	Innhold
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	e
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23

