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I-VAX
Skyddar era golv oavsett underlag, såsom linoleum, plast, sten m m. 
I-VAX använder ni oavsett städmetod, såsom moppning, svabbning, 
maskinstädning m m. Ersätter golvpolish, såpa och övriga golv-
vårds produkter. Ph brukslösning ca. 8,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1161 5 liter ................................................... 1165
1 liter utan parfym ............................1162 5 liter utan parfym ......................... 1163

Storfix  Högeffektivt allrengöringsmedel
För all typ av städning, från daglig till storstädning. Rengör golv, 
väggar, tak och fönster. Bakteriehämmande egenskap gör att den 
lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. 
Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Används också 
som rengörings- och underhållsprodukt i I-VAX systemet för bästa 
resultat. Ph i brukslösning ca. 9.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray............................1028
1 liter .....................................................1021 5 liter ................................................... 1025
1 liter utan färg och parfym ..........1022 5 liter utan färg och parfym ........ 1026

PLS I-VAX system, ett av nordens ledande golvvårdssystem. I-VAX är ett 
mjukvax för alla typer av golv och med mer än 30 års dokumenterad funktion är det 
i dag Nordens ledande vaxsystem. 
Mjölningsfrihet Konsekvent användning av I-VAX systemet eliminerar risken för 
mjölning. Miljö Den låga materialförbrukningen är ett viktigt miljöargument. 
Enkelhet I-VAX systemet fungerar lika bra för vård av plast- och linoleumgolv som 
för underhåll av andra golvmaterial. Detta innebär att en och samma städmetod kan 
användas i lokaler med blandade golvläggningar. 
Enkelt och lönsamt! Därför rekommenderar t.ex. Forbo I-VAX systemet för vård av 
alla sina golvmaterial.
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Larrymopp Strong & Color 
Svanen märkt microfiber mopp. Framtagen för att ge det optimala 
resultatet för I-VAX systemet. Ger en ökad smutsupptagning och kan 
användas vid såväl torrmoppning som fuktmoppning. För beställning av 
övriga färger och storlekar, kontakta PLS.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
30 cm Röd .............................................. 31840 40 cm Grön ..........................................31857
40 cm Röd .............................................. 31841  60 cm Grön ..........................................31858
60 cm Röd .............................................. 31843 40 cm Blå ..............................................31847
40 cm Gul ............................................... 31852 60 cm Blå ..............................................31848
60 cm Gul ............................................... 31853 90 cm Blå ..............................................31849
....................................................................  120 cm Blå ............................................31850
....................................................................  40 cm Larry Strong ...........................301617
50 cm Larry Pocket svart .................. 31866 60 cm Larry Strong ...........................301618

I-VAX systemet

I-VAX Impregnering
Högkoncentrerad, oparfymerad I-VAX för moppimpregnering i 
tvättmaskin. För dose ring via automatiskt doserings system. Ph i 
brukslösning ca. 8,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter utan parfym ............................1166 10 liter utan parfym ....................... 1170
25 liter utan parfym.......................... 1172 200 liter utan parfym.................... 1168

Storfix Impregnering
Högkoncentrerad, oparfymerad Storfix för moppimpregnering i 
tvättmaskin. För dosering via automatiskt doseringssystem. Ph i 
brukslösning ca. 9.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter utan färg och parfym ..........10256 10 liter utan färg och parfym...... 10259
25 liter utan färg och parfym........ 10230 200 liter utan färg och parfym.   10258

PLS Single  Färdigimpregnerade  
moppar/dukar
För all typ av städning, från daglig till storstädning. 
Rengör golv, Färdigimpregnerade moppar/dukar med 
svanenmärkt I-VAX och Storfix.
Produkt Art nr
PLS Single vagn ........................................... 300877
PLS Single mopp /duk Storfix 50 cm .... 300884
PLS Single pad "Pro" .................................. 300883
PLS Single stativ ”Pro” 50 cm ................... 300878

Flytande Textil & Mopptvätt
För maskintvättning av alla slags textilier, svabbgarn, bomull, blandfiber, 
syntet och micromoppar. Flytande textil & mopptvätt är oparfymerad 
och speciellt framtaget för att bibehålla moppens egenskaper. Ph i 
brukslösning ca 8.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................13661 25 liter ................................................ 13625
5 liter .....................................................1365 60 liter ................................................ 13665
10 liter ...................................................1366 200 liter .............................................. 136200
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Golvvårdsprodukter

För att ge alla golv det optimala skyddet, både 
när det gäller nya och gamla golv, har PLS ett 
komplett sortiment av golvvårds produkter. För 
att veta vad som passar bäst för ditt golv kon-
takta gärna våra representanter för rådgivning 
och support.

Hunter Grön
Svanenmärkt golvpolish för alla typer av 
golv avsedda för polish. Bildar en halvblank 
slitstark yta. Ph i konc. 8.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ........................ 1979 5 liter ......................... 1977

Hunter  golvpolish
En extra hård och hållbar golvpolish för 
alla typer av golvbeläggningar där en 
hård blank yta eftersträvas. Hunter ger en 
långvarig, blank och slittålig yta på dina 
golv. Ph i konc. ca 8. 
Förpackning   Art nr
5 liter ........................ .....................................................1126

Grundfix  Grundering/porfyllning
För grundbehandling av sönderskurade, uttorkade eller slitna 
linoleumgolv. Bildar en töjbar vatten- och kemikalieavvisande 
grund i golvet. Kan även användas som porfyllare till porösa 
sten- och betonggolv. Obs! Skall ej användas på plastgolv. 
Rekommenderad skötselmetod efter grundbehandling se 
I-VAXsystemet. Ph i konc. 9.
Förpackning                                                 Art nr
5 liter  .................................................... .................... .........................................1295

Linum Grund  grundering
Specialprodukt framtagen för att uppnå 
en naturlig lyster vid grundbehandling av 
linoleum- och plastgolv. Ph i konc. 8,5.
Förpackning  Art nr
5 liter ..................................................... .....................1959

Golvgrund
Används för grundbehandling av plast- och 
linoleumgolv samt porfyllning. Golvgrund bil-
dar en vatten- och kemikalieavvisande grund 
på golv. Ph i konc. 9
Förpackning  Art nr
5 liter ..................................................... ......................1135

Hunter pur polish
En polyuretan förstärkt golvpolish för 
plastgolv och grundbehandlad Linoleum 
där en hållbar ytfilm eftersträvas. Ger hög-
glans och är polerbar för att upprätthålla 
glansen. Ph i konc. ca. 8.
Förpackning   Art nr
5 liter ........................ .....................................................1127

Hunter matt polish
En En slitstark matt polish för alla typer av 
hårda golvbeläggningar. Ger en långvarig 
och slittålig yta. Halkskyddande egenskaper 
samt lätt att applicera. Ph i konc. ca. 8.
Förpackning   Art nr
5 liter ........................ .....................................................1128
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Golvvårdsprodukter

PB-Extra  polishbort
Ett extremt koncentrerat polishbort-
tagningsmedel för alla typer av polish. 
Fungerar även som förstärkare till Renofix. 
OBS! Omröres i hinken innan användning. 
Ph ca 10,2 i konc.
Förpackning   Art nr
1 liter ........................ .................. ................................... 1958

Renofix  polishbort
För borttagning av golvpolish, vax och 
andra grunderingar på alla typer av golv. 
Renofix har högt rengörande och lösande 
egenskaper på alla polish och polyure-
tan produkter som lagts i många lager på 
olika typer av golv. Ph ca 10,8 i konc.
Förpackning   Art nr
5 liter utan parfym.....................................................1195

PB Grön  polishbort
Svanenmärkt polishbort för alkalibestän-
diga golv. Framtagen för borttagning av 
flera lager polish eller vax. Snabbverkande 
och sköljfri. Ph ca 13 i konc.
Förpackning   Art nr
5 liter ........................ .................... ................................. 1976

Floori
Underhålls- och rengöringsprodukt för alla olika 
golvmaterial. Från nya ytbehandlade till gamla 
grund/ytbehandlade golvytor. Ger en blank yta 
utan att bygga filmbeläggningar. Används i städ-
metoder såsom fuktmoppning och maskinstäd-
ning. Ph i brukslösning 8,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ........................  11011 5 liter .........................  11012
1 liter utan parfym 11013 5 liter utan parfym 11014

Stengrund
För daglig rengöring och underhåll av sten 
och betong golv. Starkt rengörande. Ger 
golvet en motståndskraftig och smutsav-
visande yta. Har även en dammbindande 
effekt. Ersätter feta produkter exempelvis 
såpa och stentvål. Ph i brukslösning ca 8.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ........................ 11201 5 liter ......................... 112005
25 liter ...................... 112025 200 liter .................... 112200

I-VAX
Skyddar era golv oavsett underlag, såsom linoleum, plast, sten m 
m. I-VAX använder ni oavsett städmetod, såsom moppning, svabb-
ning, maskinstädning m m. Ersätter golvpolish, såpa och övriga 
golvvårds produkter. Ph brukslösning ca. 8,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1161 5 liter ................................................... 1165
1 liter utan parfym ............................1162 5 liter utan parfym ......................... 1163

Såpa & Såpa Neutral
Används för daglig rengöring av golv, målade 
ytor, obehandlade trägolv, sanitetsgods och 
ugns rengöring. Såpa har en lätt rengörande 
effekt. Efterlämnar en något fet halvmatt yta. 
Ph i brukslösning ca 9
Förpackning Art nr Förpackning     Art nr
1 liter ............................1081 1 l utan färg & parfym   1082
5 liter ............................1085

Storfix  Högeffektivt allrengöringsmedel
För all typ av städning, från daglig till storstädning. Rengör golv, 
väggar, tak och fönster. Bakteriehämmande egenskap gör att den 
lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. 
Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Används också 
som rengörings- och underhållsprodukt i PLS I-VAX system för 
bästa resultat. Ph i brukslösning ca. 9.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray............................1028
1 liter .....................................................1021 5 liter ................................................... 1025
1 liter utan färg och parfym ..........1022 5 liter utan färg och parfym ........ 1026
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Städkem & tillbehör

Grovfix  Grovrent
Ett tufft grovrengöringsmedel för all typ av städning och grovrengö-
ring, från daglig rengöring till storstädning. Rengör med kraft alla 
typer av golv, maskiner m.m.. Ph i brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1121 5 liter ................................................... 1125
1 liter utan parfym ............................1122 5 liter utan parfym ......................... 1123

Allfix  Allrent
Ett lätt alkaliskt medel för daglig rengöring av golv, tak och väggar 
inom kontor, sjukhus och skolor mm. Allfix är ett milt och skonsamt 
medel mot ovannämnda ytor. Efterlämnar en frisk, behaglig doft och 
ger en blank yta utan eftertorkning. Ph i brukslösning ca. 8 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1102 5 liter ................................................... 1106
1 liter utan parfym  ...........................1101 5 liter utan parfym ......................... 1105
  10 liter utan parfym ....................... 1110

Allfix combi  Lågskummande allrent
Ett lågskummande lätt alkaliskt rengöringsmedel utan färg och par-
fym framtaget speciellt till kombiskurmaskiner för daglig/periodisk-
rengöring inom de flesta verksamheter. Skonsamt mot underlaget 
och efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 8,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1103 25 liter ................................................ 1108
5 liter .....................................................1107 200 liter .............................................. 1109

Storfix  Högeffektivt allrengöringsmedel
För all typ av städning, från daglig till storstädning. Rengör golv, 
väggar, tak och fönster. Bakteriehämmande egenskap gör att den 
lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. 
Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Ph i brukslös-
ning ca, 9.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray............................1028
1 liter .....................................................1021 5 liter ................................................... 1025
1 liter utan färg och parfym ..........1022 5 liter utan färg och parfym ........ 1026

 PLS har ett heltäckande sortiment av produk-
ter för rengöring. Våra produkter är miljöan-
passade, effektiva och framtagna efter kund-
behov. Flera av dem är dessutom miljömärkta 
med Svanen och Bra miljöval!

Storfix Combi
Ett lågskummande högeffektivt multirengöringsmedel framtaget  
speciellt till kombiskurmaskiner för daglig/periodiskrengöring inom de 
flesta verksamheter. Skonsamt mot underlaget och efterlämnar inga 
rester.Ph i brukslösning ca.10.
Förpackning Art nr
5 liter .....................................................1030
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GS 13  Alkalisk grovrengöring
Ett miljöanpassat koncentrerat medel för maskinrengöring, borttag-
ning av sot, kapellrengöring, poolrengöring, karosstvätt, metallav-
fettning, båtrengöring m m. Effektivt avfettande och rengörande 
utan att skada underlag, användare eller miljö. Ph i brukslösning 
ca.10.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter .....................................................1225 25 liter ................................................ 12225

Städkem & tillbehör

Sanifix  Surt sanitetsrent
Används för daglig städning av toaletter, 
tvättställ, badkar, urinoarer, duschutrymmen 
och rostfritt m m. Sanifix rengör ytorna utan 
att skada materialet, är starkt fettlösande och 
bakteriehämmande. Ger blank yta utan efter-
torkning och efterlämnar en frisk, behaglig 
doft. Ph i brukslösning ca. 4.
Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1041
5 liter  ....................................................1045
1 liter utan parfym ............................10410
5 liter utan parfym ............................10415

Sanibakt  Grovt alkaliskt sanitetsrent 
För rengöring och desinfektion av våta 
utrymmen. Utvecklat för att rengöra och 
hämma bakterier i alla lokaler där det finns en 
benägenhet för bakterietillväxt. Ph i brukslös-
ning ca 10.
Förpackning  Art nr
1 liter ..................................................... .....................1941
5 lit ......................................................... .....................1942

Såpa & Såpa Neutral
Används för daglig rengöring av golv, målade ytor, obehandlade trägolv, 
sanitetsgods och ugnsrengöring. Såpa har en lätt rengörande effekt. 
Efterlämnar en något fet halvmatt yta. Ph i brukslösning ca 9
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1081 1 liter utan färg & parfym.............1082
5 liter .....................................................1085

Cleaner  Grovrengöring, avfläckning
Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. 
För storstädning av industrigolv samt vid 
borttagning av alla typer av fet smuts och 
svåra fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande 
och rengörande. Starkt bakteriehämmande. Fri 
från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i 
brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1201
5 liter .....................................................1205

Saniclean  Alkaliskt sanitetsrent
Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för daglig 
rengöring av alla sanitära utrymmen såsom 
toaletter och duschutrymmen. Ph i brukslös-
ning ca. 8,5.
Förpackning  Art nr
1 liter ..................................................... .....................1940
1 liter utan parfym ............................ .....................1950
5 liter utan parfym.................................................1955

SaniExtra  Kalkbort
Ett surt kalkborttagningsmedel för borttagning 
av hårda kalk- och rostavlagringar på toaletter, 
tvättställ, badkar, duschutrymmen, rostfritt 
och pooler. Saniextra löser mycket effektivt 
svåra kalk- och rostavlagringar. OBS! Ska inte 
användas på mosaik eller marmor. Använd alltid 
handskar. Ph i brukslösning ca. 2.  

Förpackning  Art nr
1 liter...........................................................................1061
5 liter...........................................................................1065

Skurcreme
En skrurcreme som effektivt och skonsamt 
avlägsnar smuts på hårda ytor. Perfekt för 
badrum dusch och kök. Ph ca. 9
Förpackning  Art nr
0,5 liter........................................................................354
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Städkem & tillbehör

Doftförbättrare
Ger en uppfriskande och fräsch doft i alla ut-
rymmen. Finns i äpple- och citrusdoft. Ph ca 7.
Förpackning  Art nr
250ml ....................................................
1 liter äpple ......................................... ....................14505
1 liter citrus ......................................... ....................14606

FIX Spray
Mycket effektiva städklara sprayer för olika miljöer.
Förpackning  Ph (ca)       Art nr
FIX Allround 0,5 liter ................................................. 10............... 1993
FIX Bad 0,5 liter ........................................................... 2,5...............1990
FIX Disk 0,5 liter .......................................................... 8,5...............1994
FIX Glas 0,5 liter .......................................................... 7,5...............1992
FIX Kök 0,5 liter ........................................................... 10,5.............1991

Biofix 
För borttagning och neutralisering av dålig lukt 
i t ex soprum, avlopp och urinoarer/toaletter. 
Spraya ut produkten och låt verka. Biofix är 
effektiv mot proteiner vilket minskar bakterier-
nas fortplantning och överlevnad. Har en bra 
långtidsverkande effekt. Ph i konc. ca 7

Förpackning Art nr
1 liter .....................................................19038
5 liter .....................................................19035

Rostfri glans
Används för att ta bort flammighet och 
lättare nedsmutsning på rostfria ytor. Rostfri 
glans tar bort fettfläckar på t ex rostfria 
fläktkåpor, kylskåp, diskbänkar, hissar etc. 
Används i koncentrat. Ph ca. 7,5
Förpackning Art nr
0,5 liter ..................................................150

Fönsterfix  Glasputs
För rengöring av fönster, speglar, glasdörrar m m. Fönsterfix löser 
olika typer av fett mycket effektivt och efterlämnar ingen fet hinna. 
Användes i koncentrat. Ph i konc. ca 8.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
0,5 liter ..................................................1280 1 liter ................................................... 1281
5 liter .....................................................1285

Glasfix
Ett koncentrerat tensidbaserat fönsterputsmedel utan alkohol och amo-
niak. Lämplig för alla typer av glasytor. Ph i konc. ca 8.
Förpackning   Art nr
1 liter ..................................................... ..................... .............................................................. 355
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Biotech

PLS Biotech är en serie av

rengöringsprodukter som bygger på

 customfitting av mikroorganismer

för att optimera specifika rengörings

 egenskaper.

Organic fix Allrent
Organic fix Allrent innehåller speciellt anpassade aktiva mikroorganismer 
för rengöring av hårda ytor. Organic Fix Allrent har en dubbelverkande 
effekt där den både rengör och skapar en smutsavvisande yta. Ph i 
brukslösning ca. 7.

Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................7101 5 liter ................................................... 7105

Organic fix Odörätare
PLS Organic fix Odörätare innehåller speciellt anpassade aktiva mikroor-
ganismer för eliminering av dålig lukt. Organic Fix odörätare tar effektivt 
bort otrevliga lukter från organiska ämnen såsom urin, matrester, svett 
o.s.v. Ph i brukslösning ca. 7

Odörätaren kan användas på alla material som tål vatten. 

Förpackning   Art nr
1 liter ..................................................... ....................................................................................7110
0,5 liter färdigspray .......................... ....................................................................................7112

Bioteknik är något du stöter på dagligen - en tallrik 
yoghurt vid frukostbordet, en lättöl till lunchen eller en 
macka till mellanmålet. Bioteknologiska processer har 
använts i många år för framställning av t ex bröd, öl och 
vin. 

I vår Organic fix serie använder vi goda bakterier helt 
ofarliga för miljö och hälsa för att bryta ner smuts och 
fett. Våra bakterier eliminerar helt enkelt de smutsiga 
och illaluktande bakterierna.

När du städar med Organic Fix så ska du tänka 
på några viktiga saker för att bakterierna ska 
göra ett så effektivt arbete som möjligt.

- Vid både daglig manuell städning och vid 
maskinstädning ökar man doseringen de fyra 
första dagarna. 

- Använd ljummet vatten - bakterierna mår 
bäst då.

- För bästa resultat låt Organic Fix få verka 
någon minut på underlaget. Den här symbolen kommer att vara 

vårt kännetecken för att produkten 
arbetar med mikroorganismer.
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Industri

Industri-Storfix  Högeffektivt Allrent/Grovrent
För all typ av industristädning, från lätt till grovrengöring. Löser 
effektivt- sot, fett och olja. Industristorfix har korrisions och bakterie-
hämmande egenskaper, lämpar sig även för sanitära utrymmen. 
Efterlämnar inga kemikalierester. Ph i brukslösning ca 9.  
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter  ....................................................10252 200 liter .............................................. 10254
25 liter ...................................................10253

Stengrund
För daglig rengöring och underhåll av sten och betong golv. Starkt 
rengörande. Ger golvet en motståndskraftig och smutsavvisande 
yta. Har även en dammbindande effekt. Ersätter feta produkter 
exempelvis såpa och stentvål. Ph i brukslösning ca 8.
Förpackning Art nr
1 liter .....................................................11201 5 liter ................................................... 112005
25 liter ...................................................112025 200 liter .............................................. 112200

Vi arbetar med miljöbesparande produkter 
och har målsättningen att minska antalet 
kemprodukter inom industrin.

Med nästan 40 års erfarenhet av rengöring 
inom indu strin vet vi vad som krävs! 
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Industri

Skumdämpare  silikon/silikonfri
Används för borttagning av alla typer av skum, t ex till skurmaski-
ner, diskmaskiner m m. Skumdämpare har en förmåga att snabbt 
eliminera olika typer av skum. Finns i två utföranden, med eller utan 
silikon. Ph i brukslösning ca. 7.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................113001 5 liter ................................................... 113005 
5 liter silikonfri ...................................113006 200 liter .............................................. 113200
25 liter ...................................................113025

Betongförstärkare/Dammbindare
PLS Betongförstärkare impregnerar och stärker betongen upp till 5 
gånger. Ger en slittålig och kemikalieresistent ytbehandling. Samt 
ger en dammfri arbetsmiljö. Användes i kombination med sten-
grund. Ph ca 7,5.
Förpackning   Art nr
10 liter ................................................... ....................................................................................19033

SaniExtra  Kalkbort
Ett surt kalkborttagningsmedel för borttagning av hårda kalk- och 
rostavlagringar på toaletter, tvättställ, badkar, duschutrymmen, 
rostfritt och pooler. Saniextra löser mycket effektivt svåra kalk- och 
rostavlagringar. OBS! Ska inte användas på mosaik eller marmor. 
Använd alltid handskar. . Ph i brukslösning ca. 2. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1061 5 liter ................................................... 1065

Storfix Strong
Extra kraftfullt och snabbverkande Storfix för grovrengöring. Spraya 
produkten på ytan som ska rengöras, låt verka en stund och torka sedan 
av med en trasa. Kan användas på alla ytor som tål vatten, men undvik att 
använda på målade ytor. Ph i brukslösning ca 11. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray ...........................1029 5 liter ................................................... 10258

Cleaner  Grovrengöring, avfläckning
Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av 
industrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och 
svåra fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande och rengörande. Starkt 
bakteriehämmande. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i 
brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1201 5 liter ................................................... 1205

Rubb Off  Grovrent
Speciellt framtagen för borttagning av svåra fläckar av gummi, sot, 
oxider m m. Ph i brukslösning ca 11.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter .....................................................19034 25 liter ................................................ 19041



12

Livsmedel

Livsrent  Grovrent
Alkaliskt skumrengöringsmedel för kakel, rostfritt, klinkerplattor, fritöser, 
grillar mm inom livsmedelsindustrin. Mycket rengörande egenskaper 
även vid låg temperatur. Kan med fördel användas i reningsbad. Ph i 
brukslösning ca. 10,5. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1241 25 liter ................................................ 12425
5 liter .....................................................1245

Livsrent Extra  Klorbaserat kraftigt grovrent
Rengöringsmedel med skum och klor för kakel, rostfritt, klinkers 
m.m. inom livsmedelsindustrin. Låg och högrycksrengöring. Ph i 
brukslösning ca 12,5. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5,5 kg .....................................................1242 220 kg ................................................. 12455
27,5 kg ..................................................1984 1100 kg .............................................. 1246

Vi erbjuder ett brett sortiment till livsmedelssek-
torn och har lösningar för alla typer av rengöring 
– från chark och fisk till övrig livsmedelshan-
tering. Vi hjälper er att hitta anpassade, säkra, 
lönsamma och effektiva rengöringsmetoder.

Torkmedel Torkfix  & Torkfix Livs
Ett högkoncentrerat tork- och avrinningsmedel för hushållsmaskiner och 
även storköksmaskiner. Torkfix förhindrar på ett effektiv sätt uppkomsten 
av droppfläckar på diskgodset. Påskyndar torkningen av disken. Ph ca 7.
Förpackning Art nr  Förpackning Art nr
5 liter .....................................................1015 1 liter Torkfix Livs ............................ 1011
10 liter ...................................................1013 25 liter Torkfix Livs .......................... 10125

Cleaner  Grovrengöring, avfläckning
Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av 
industrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och 
svåra fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande och rengörande. Starkt 
bakteriehämmande. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i 
brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1201 5 liter ................................................... 1205

Flytande maskindisk Cirkulationsdisk  & Cirkulationsdisk  Livs
Högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods inom livsmed-
elsindustrin. Biologiskt lätt nedbrytbart. Ph i brukslösning ca 11,5.
Förpackning Cirkulationsdisk Art nr Förpackning Cirkulationsdisk Livs      Art nr
12 kg ......................................................11410 31 kg dunk ........................................ ......11431
  ................................................................  248 kg fat ........................................... .....114200
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Desifix  ytdesinfektion
För desinficering av golv, väggar, verktyg 
m m inom livsmedelsindustrin och sjukvår-
den. Effektivt bakteriedödande, lämnar en 
bakteriefri yta efter sig utan att bleka eller 
missfärga. Behöver ej eftersköljning eller 
torkning. Ph 7.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ........................ 1031 5 liter ......................... 1035

Livsmedel

Rostfri glans
Används för att ta bort flammighet och 
lättare nedsmutsning på rostfria ytor. Rost-
fri glans tar bort fettfläckar på t ex rostfria 
fläktkåpor, kylskåp, diskbänkar, hissar etc. 
Används i koncentrat. Ph ca. 7,5.
Förpackning   Art nr
0,5 liter ..................... ...................... ............................... 150

Flytande syradisk  ciprengöring
Surt lågskummande rengörings- och av kalk-
ningsmedel. För maskindiskning och manu-
ell rengöring av rörsystem, tankar och annan 
rörutrustning inom livsmedelsindustrin. Obs! 
Använd alltid handskar och skyddsglasögon 
(visir). Ph i brukslösning ca 2.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
6 kg ........................... 1095 240 kg....................... 109200
30 kg ......................... 10925

Tankfix  alkalisk ciprengöring
Ett högeffektivt cirkulationsrengöringsme-
del som är framtaget för rengöring i slutna 
system inom livsmedelsindustrin. Tankfix 
löser mycket effektivt alla typer av be-
lägg ningar som uppstår i rörsystem och 
tankar. Ph ca 12,5 i brukslösning.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
6,4 kg ........................ 1215 256 kg....................... 121200
32 kg ......................... 12125

Långtidsdesinfektion
Långtidsdesinfektion är särskilt framtaget 
för ytor som är oskyddade under längre 
period. Vid rengöring med Livsrent, som 
efterbehandlas med långtidsdesinfektion 
finns dokumenterad lång resistens mot 
bakterier. Behöver ej eftersköljas. Ph ca 7. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter ........................ 1705 25 liter ...................... 1725

Surt skum
Surt skumrengöringsmedel för borttag-
ning av kalk, rost och metall avlagringar 
m.m. inom livsmedelsindustrin Ph i bruks-
lösning ca 2.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
6 kg ........................... 1248  30 kg ......................... 1249

Skumbildare
Ett effektivt skumbildande tillsatsmedel för produkter där skumning 
efterfrågas. Fungerar för såväl alkaliska som sura rengöringspro-
dukter. Ph i konc.11.
Förpackning Art nr
5 liter .....................................................19023

Skumdämpare  silikon/silikonfri
Används för borttagning av alla typer av skum, t ex till skurmaski-
ner, diskmaskiner m m. Skumdämpare har en förmåga att snabbt 
eliminera olika typer av skum. Finns i två utföranden, med eller utan 
silikon. Ph i brukslösning ca. 7.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................113001 5 liter ................................................... 113005 
5 liter silikonfri ...................................113006 200 liter .............................................. 113200
25 liter ...................................................113025
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SprayWash

Spraywash™ från pls är ett unikt system för rengöring och desinfektion. 
Systemet  kan användas inom mängder av områden - simhallar, idrotshallar, 
skolor och  kök.   Lantbruk,  fiskeindustri, Campingplatser och djurhållning är 
också poppulära användningsplatser. 
Systemet är lätt och designat för daglig användning. 
Munstycke med tabletthållare väger
mindre än ett kilo!

Enkelt
Det enda du behöver är en vattenslang 
och SprayWash tabletter

Säkert
SprayWash™ doserar automatiskt – det 
enda du behöver tänka på är att använda 
rätt tablett för rengöringen.

Snabbt
Med SprayWash™ kan du nästan halvera 
din arbetstid och risken för feldosering 
är minimal.
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Spraywash Komplett
Ett komplett system med Sprayash blandare, pistol, munstycke, lock och 
hållare. 
Förpackning   Art nr
Svart med Gardenakoppling ........ .......................... ......................................................... 66005
Svart med Nitokoppling ................. ............................. ...................................................... 66002

SprayWash hink med lock och handtag

Förpackning   Art nr
Hink  ..................................................... ....................................... ............................................ 66040

Reservdelar

Förpackning   Art nr

Lös komplett pistol Gardenakoppling............ .............................................................. 66019
Lös komplett pistol Nitokoppling..................... .............................................................. 66018
Gul  behållare med lock och hållare för tabletten................................ ..................... 66015
Röd behållare med lock och hållare för tabletten................................ ..................... 66013
Svart  behållare med lock och hållare för tabletten................................ .................. 66016
Blå  behållare med lock och hållare för tabletten................................ ...................... 66012
Grön  behållare med lock och hållare för tabletten................................ .................. 66009
Packning för blandaren...... ............ ..................... .............................................................. 66023
Spolmunstycke till pistol.  .............. ....................... ............................................................ 66022
Spraymunstycke till pistol ............. ......................... .......................................................... 66021

Spraywashtabletter
Välj tablett för önskad funktion. 

Förpackning:  Burk med 12 tabletter                              Utan Parfym    Med parfym

SprayWash Oxiderande ytdesinfektion........................ 66035

SprayWash Klorytdesinfektion........................................... 66033

SprayWash Periodisk  avkalkning..................................... 66026 .......................  66025

SprayWash Grov och industrirengöring....................... 66032 .......................  66031

SprayWash Daglig rengöring.............................................. 66030 .......................  66029

SprayWash Lätt daglig rengöring....................................  66028 .......................  66027

SprayWash

Spraywash Komplett kalkborttagning
Ett komplett system med Sprayash blandare, pistol, munstycke, lock och 
hållare. 
Förpackning   Art nr
Röd kalkbort Gardenakoppling ............................. ......................................................... 66007
Röd kalkbort Nitokoppling ........... ............................. ...................................................... 66006

SprayWash slang
10 meter slang med Nitor eller Gardena koppling 
Förpackning   Art nr
Slang med Gardenakoppling....................................... ........................................... 66039
Slang med Nitorkoppling....................................... ................................................... 66038



16

Kulörtvätt
Ett högkoncentrerat fosfatfritt kulörtvättmedel. Med tillsatsen 
Fläcksalt blir det ett komplett tvättsystem som sparar miljön och 
förlänger färgbeständigheten. Kulörtvätt löser effektivt svåra fläckar 
och lämnar inga rester i textilierna. Bra totalekonomi. Ph i brukslös-
ning ca 10. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 kg ........................................................20805 10 kg ................................................... 208

Tvätt & Disk

Vårt tvätt- och 
disksystem inne-
håller ett heltäck-
ande marknadsan-
passat sortiment. 

Allt från högkon-
centrerat maskindiskme-
del till låg doserat kulör- 
och vittvättmedel.

Kulörtvätt allergi
Ett högkoncentrerat, lågskummande maskintvättmedel för känsliga 
personer. Allergitvättmedel är oparfymerat. Ph i brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 kg ........................................................2015 10 kg ................................................... 2010

Vittvätt
Ett drygt miljöanpassat, oparfymerat vittvättmedel för alla typer av tvätt-
gods där man behöver en viss typ av blekning. Ph i brukslösning ca 10. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 kg  .......................................................2075 10 kg ................................................... 2079

Overalltvätt
Ett lågdoserande tvättmedel för svårt ned-
smutsad tvätt inom industri och verkstad. 
Overalltvätt löser effektivt svåra fläckar. 
Det efterlämnar inga rester i textilierna 
och ger bra totalekonomi.

Ph i brukslösning ca 11.
Förpackning  Art nr
18 kg ...................................................... .....................2118

Fläcksalt
Fläck- och blekmedel för alla slags textilier. 
Fläcksalt löser effektivt svåra fläckar, t ex 
rödvin och blåbär. Bevarar vita kläder vita. 
Bra ekonomi för dig och miljön.

Ph i brukslösning ca 10,5. 
Förpackning  Art nr
1,5 kg ..................................................... .....................2080

Tvättfix combi
Ett lågdoserande tvålfritt tvättmedel 
för alla typer av tvättgods. Anpassat för 
flamskyddade textilier.

Ph i brukslösning ca 10,5.
Förpackning  Art nr
8 kg ........................................................ .....................2078
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Tvätt & Disk

Alkalisk tvättförstärkare
Ett flytande högkoncentrerat alkaliskt 
medel som används som extra tillsatts för 
att avlägsna svåra fläckar i olika tvättgods. 
Ph ca 11,5 i brukslösning.
Förpackning Art.nr
10 liter ...................................................1260

Lovely  flytande tvätt
Miljöanpassat, högkoncentrerat kulörtvättmedel för alla typer tvätt. 
Lovely kan även användas för blötläggning, förtvätt och handtvätt. 
Ph i brukslösning ca 9,f. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
2,5 liter ..................................................1962 10 liter ................................................ 19610
5 liter .....................................................1963

Blekmedel
Flytande effektivt skonsamt blekmedel för 
fläckborttagning. Används via automatisk 
doseringsutrustning. Ph ca 3.
Förpackning Art nr
5 liter....................... ...............................1975

Moppgard  moppkonservering
Flytande konserveringsmedel som förhin-
drar tillväxt i moppar, svabb garn och dukar. 
Används framförallt via automatisk doserings-
utrustning. Ph i konc. ca 7.
Förpackning Art nr
5 liter ..................................................... ........1970
10 liter ................................................... ........1971
25 liter ................................................... ........19225 
200 liter ................................................ ........19200 

Cosy  mjukmedel
Används för borttagning av statisk elek-
tricitet samt mjukgörande vid textiltvätt. 
Mjukmedel har mycket mjukgörande 
egenskaper och efterlämnar inga rester 
i textilierna. Förhindrar dammning på 
kläder. Ph i konc. ca 7.
Förpackning Art nr
2,5 liter ..................................................1967
5 liter .....................................................1968
10 liter ...................................................19681

Flytande Textil & Mopptvätt
För maskintvättning av alla slags textilier, svabbgarn, bomull, blandfiber, 
syntet och micromoppar. Flytande mopptvätt är oparfyrmerad och spe-
ciellt framtagen för att bibehålla moppens egenskaper. Ph i brukslösning 
ca 8.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................13661 25 liter ................................................ 13625
5 liter .....................................................1365 60 liter ................................................ 13665
10 liter ...................................................1366 200 liter .............................................. 136200

Disktabletter
Fosfatfritt miljöanpassat maskindiskmedel i 
tablettform. Ph ca 12 i brukslösning.
Förpackning  Art nr
Disktab All in One
70 st/frp ................................................ .....................20403
Disktabletter Standard
100 st/frp............... .............................. .....................20405

Tvättförstärkare
Ett flytande högkoncentrerat medel som 
används som extra tillsatts för att avlägsna 
svåra fläckar i olika tvättgods. Ph ca 11,5 i 
brukslösning.
Förpackning            Art.nr
10 liter ................................................... ..........1915
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Tvätt & Disk

Mjukfix
Används för borttagning av statisk elektricitet samt mjukgörande 
vid textiltvätt. Mjukmedel har mycket mjukgörande egenskaper och 
efterlämnar inga rester i textilierna. Förhindrar dammning på kläder. 
Ph i konc. ca. 7.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1261 1 liter oparfymerat ......................... 1262
5 liter .....................................................1265 5 liter oparfymerat  ........................ 1266
10 liter ...................................................12610 60 liter oparfymerad ..................... 12660

Handdisk
Ett bra miljöval märkt, högkoncentrerat handdiskmedel som även 
lämpar sig för lättare städning och fintvätt. Handdisk är milt, effektivt 
och skonsamt både för diskgodset och din hud. Ph i brukslösning 
ca. 7,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter  ....................................................11811 5 liter  .................................................. 11815
1 liter oparfymerad ..........................1181 5 liter oparfymerad ........................ 1185

Fördisk
Ett högkoncentrerat blötläggningsmedel för storkök. Fördisk löser 
med en låg dosering effektivt svåra fläckar på ditt diskgods utan att 
förstöra glansen. Ph ca 12 i brukslösning.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 kg ........................................................210 16 kg ................................................... 202

Diskfix  maskindiskmedel
Ett högkoncentrerat och fosfatfritt maskindiskmedel och blötlägg-
ningsmedel för hushållsmaskiner och storköksmaskiner. Löser 
med en låg dosering effektivt svåra fläckar på ditt diskgods utan att 
förstöra glansen.

Ph i brukslösning ca 10,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1,5 kg .....................................................20401 5 kg ...................................................... 204

Torkmedel Torkfix  & Torkfix Livs
Ett högkoncentrerat tork- och avrinningsmedel för hushållsmaskiner och 
även storköksmaskiner. Torkfix förhindrar på ett effektiv sätt uppkomsten 
av droppfläckar på diskgodset. Påskyndar torkningen av disken. Ph ca 7.
Förpackning Art nr  Förpackning Art nr
5 liter .....................................................1015 1 liter Torkfix Livs ............................ 1011
10 liter ...................................................1013 25 liter Torkfix Livs .......................... 10125

Flytande maskindisk Cirkulationsdisk  & Cirkulationsdisk  Livs
Högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods inom livsmed-
elsindustrin. Biologiskt lätt nedbrytbart. Ph i brukslösning ca 11,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
12 kg ......................................................11410 31 kg dunk ........................................ 11431
  ................................................................  248 kg fat ........................................... 114200
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Fordon

En rad produkter för tvätt och avfettning  
för alla typer av fordon. PLS fordonsystem byg-
ger på att rengöra  och skydda ytor, vilket gör att 
ytan blir mer smuts avvisande.

Bilschampo
Ett skonsamt och milt miljövänligt rengöringsmedel för alla typer 
av fordon. Efterlämnar en blank, smutsavvisande yta. Bilschampo 
tar bort trafikfilm och smuts utan att vara någon risk för underlaget, 
miljön eller användaren. Ph i brukslösning ca 8. 
Förpackning   Art nr
5 liter ..................................................... ................................ ................................................... 1445

GS 13  alkalisk grovrengöring
Ett miljöanpassat koncentrerat medel för maskinrengöring, borttag-
ning av sot, kapellrengöring, poolrengöring, karosstvätt, metallav-
fettning, båtrengöring m m. Effektivt avfettande och rengörande 
utan att skada underlag, användare eller miljö. Ph i brukslösning 
ca.10. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter .....................................................1225 25 liter ................................................ 12225

Oilfix  kallavfettning
Motortvätt och avfettning samt borttagning av tjära och asfalt på alla 
typer av fordon. Används i koncentrat på torra underlag. Produkten 
bör endast användas för punktrengöring, beroende på produktens 
negativa miljöprofil. Ph ca. 7
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1341 25 liter ................................................ 13425
5 liter .....................................................1345

Alkalisk avfettning
Ett stark alkaliskt fordons- och maskinrengöringsmedel för tuffare 
rengöring. Ph i konc. ca 12. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter .....................................................1235 200 liter .............................................. 123200
25 liter ...................................................12325

MC-Power
Ett högeffektivt, miljövänligt rengöringsmedel för alla typer av 
fordon. Efterlämnar en blank smutsavvisande yta. MC-Power löser 
olja, salt och smuts på ett effektivt sätt utan att vara någon risk för 
underlaget, miljön eller användaren. Ph 10,5 i konc. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1071 25 liter ................................................ 10725
5 liter .....................................................1075
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Fordon

Spolarvätska
En koncentrerad spolarvätska som efterlämnar en klar och ren 
vindruta.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter .....................................................1371 25 liter ................................................ 13725
5 liter .....................................................1375 200 liter .............................................. 139200

Kylarglykol
För bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtop-
par. Skyddar mot isbildning i kylsystemet samt även mot korrosion. 
ph ca 6-7,5. 
Förpackning   Art nr
5 liter ..................................................... ......................... .......................................................... 1405
25 liter ................................................... ....................... ............................................................ 14025

Fordonsavrinning
Ett effektivt efterbehandlingsmedel för alla typer av fordon. Efter tvätt 
sprayas produkten och avsköljes för minska droppeffekt. Innehåller 
vax för att öka glans och skydd. Ph ca 8.
Förpackning   Art nr
5 lit ......................................................... ......................... .......................................................... 408

Fälgtvätt
Ett fälgrengöringsmedel som är anpassat för att effektivt ta bort alla 
typer av beläggningar som kan uppstå på fälgar till personbilar, 
lastbilar m m. Fälgtvätt löser mycket effektivt sot, trafikfilm, tjära, olja 
och avlagringar från bromsbelägg. Ph i konc. ca 12.
Förpackning   Art nr
5 liter ..................................................... ....................... ............................................................ 14215

Spolarvätska färdigblandad
Färdigblandad spolarvätska som efterlämnar en klar och ren vind-
ruta.
Förpackning   Art nr
5 liter färdigblandad ........................ ............................. ...................................................... 13755
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Hygien

Aloe Mjukocin Oliv
Mjukocin Oliv är på grund av sin kosmetiska sammansättning en 
kombinerad hand- och duschtvål med tillsatsen oliv som har en 
dokumenterad återfuktande egenskap. Efterlämnar en frisk behaglig 
och mjuk känsla.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter disp ............................................13061 5 liter dunk ........................................ 13068
1 liter flaska .........................................13063 

HT-Fix – handrengöring
En handrengöringscreme för hårt nedsmutsade händer. HT-Fix löser 
effektivt olja, sot och färg på dina händer.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter disp ............................................13041 5 liter ................................................... 13045
1 liter flaska .........................................13042

Aloe Hårschampo
Ett mycket skonsamt kosmetisk sammansatt schampo med det 
vårdande naturextraktet Aloe vera. Ett schampo som passar alla 
typer av hår.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter flaska .........................................13181 1 liter disp kork ................................ 13183
600 ml ...................................................13184

Aloe Dusch- & badcreme
En mjuk och behaglig duschcreme med det vårdande ämnet aloe 
vera. Efterlämnar en behaglig och mjuk känsla.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter flaska .........................................13051 1 liter disp.......................................... 13052
5 liter .....................................................13055

Aloe Mjukocin Extra
En miljömärkt hand- och duschtvål för extra känslig hud. Tack vare sin 
kosmetiska sammansättning är den extra mjuk och även lämplig som 
schampo. Aloe vera har en dokumenterad fuktighetsbevarande, hud-
skyddande samt irritationshämmande egenskap.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
600 ml ...................................................13080 utan parfym ..................................... 13086
600 ml + pump  .................................13070 utan parfym ..................................... 13087
1 liter .....................................................13072 utan parfym ..................................... 13079
1 liter disp ............................................13071 utan parfym ..................................... 13073
5 liter .....................................................13076 utan parfym ..................................... 13078

Vi erbjuder ett komplett hudvårds program med 
en hög hygienisk standard med hjälp av ett 
slutet dispenser system.
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Hygien

Elexin
Elexin Normal är en hudskyddssalva som ej påverkas av vatten. 
Elexin ger ett fullgott skydd vid kontakt med irriterande vattenlös-
ningar. Förebygger hudsprickor och slitage samt har en helande 
effekt på huden. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter disp...............................................13091 1 liter disp utan parfym.............13092
100 ml......................................................1311 100 ml utan parfym....................1313

Desifin  gelad handdesinfektion
För livsmedelsindustrin, sjukvården samt andra arbetsplatser där 
det krävs bakteriefri hantering. Desifin ger en mjuk och behaglig 
känsla på din hud. EN1500-godkänd.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter disp...............................................1051 600 ml...............................................1056
1 liter flaska............................................1052 600 ml + pump..............................1057
  600 ml + pump 85%....................1050
  600 ml + pump tunn utan gel  1058

PLD Afterwash  bodylotion
En mjukgörande hudlotion för hela kroppen. PLD Afterwash inne-
håller E-vitamin som skyddar, vårdar och återfuktar din hud.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
600 ml + pump.....................................13124 600 ml utan parfym + pump...13220
1 liter disp...............................................13121 1 liter disp utan parfym.............13125

Aloe Hårbalsam
Ett mycket skonsamt kosmetiskt sammansatt balsam med det 
vårdande ämnet Aloe vera, som har egenskapen att stärka och ge 
fin struktur. Ger ett mjukt och följsamt hår. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter flaska...........................................13191 1 liter flaska disp kork................13192
600 ml.....................................................13196

Dunkhållare
Avsedd för pls standard 5 liters dunk.
Förpackning Art nr
Hållare   ...............................................  301429

Väggfäste Dispensopac, rostfri
Väggfäste för dispensförpackningar i 
rostfritt stål.
Förpackning Art nr
Väggfäste 1 l disp.................................300017
Väggfäste för 0,6 l flaska....................300001

Tvålhållare/doseringspump
Tvåldoserare som passar till 600 ml flaskor.
Förpackning                               Art nr 
Tvålbox Fair silver.................300723 
Tvålbox Fair vit......................300764 
Tvålbox Fair svart..................300763

Doseringspump....................300681
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Tillbehör

Kemdoserare & Ejektorpump
Doseringsutrustning 
Förpackning         Art nr
Doseringspump standard 1Liter grön......................  443
Ejektorpump länsman.................................................... 300026

Doseringspumpar

Förpackning                    Art nr
Doseringsump för 1L flaska 2ml Grön..........301613
Doseringsump för 1L flaska 5ml Röd............201614
Doseringsump för 1L flaska 5ml Blå..............301615
Doseringsump för 1L flaska 5ml Grön..........301616
Doseringsump för 1L flaska 5ml Vit...............301423

Doseringsump för 5L Dunk 10ml...................301425
Doseringsump för 5L Dunk 15ml...................301426
Doseringsump för 5L Dunk 25ml...................300016

Fatpump
Fatpump guld avsedd för 200 litersfat 
Förpackning Art nr
Fatpump.................................................300480

Screenade sprayflaskor
Förpackning  Art nr
I-VAX 0,5 liter ........................................ ......................300873
Storfix 0,5 liter ...................................... ......................300874
Cleaner 0,5 liter.................................... ......................300875

Färgkodade sprayflaskor 
Förpackning Art nr inkl trigger
Sprayflaska 0,5 liter grön ................80050 80065
Sprayflaska 0,5 liter röd ..................80051 80066
Sprayflaska 0,5 liter blå ...................80052 80067
Sprayflaska 0,5 liter gul ...................80055 80068

Standard spray munstycke ............80053  
(passar till 80050-52)

Skum spray munstycke ...................80054  
(passar till 80050-52)

Sprayflaskor & Triggers
Förpackning                      Art nr
Jumboflaska 1L.................................... ..................300638
Sprayflaska vit 0,65 liter .................... ..................300637
Trigger till jumbo ................................ ..................300353

 Standard Skum
Trigger vit standard..........................80053 80054
Trigger röd ..........................................80060 80064
Trigger blå ...........................................80059 80063
Trigger gul ...........................................80057 80061
Trigger grön ........................................80058  80062

Lågtrycksprutor Mesto
Förpackning                              Art nr
Lågtryckspruta Flexi plus viton 1,5 liter ............................... 300782
Lågtryckspruta Universal 1,5 liter............................................300783
Lågtryckspruta Alkali 1,5 liter ..................................................300821

Skumsprutor
Förpackning  Art nr
Skumspruta NitoClean 2,8 liter .... .....................300259
Skumspruta  komplett 2 liter ........ .....................301036

Doseringskapsyl
För enkel dosering mellan 2 till 25 ml. 
För 1-liters flaska.
Förpackning          Art nr
Kapsyl för 1L flaska.....................................300446

Tappkran
Tappkranar avsedd för 25 litersdunkar
Förpackning Art nr
Liten öppning.....................................300374
Stor öppning.......................................300375
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