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Om Diversey
Diverseys mål är att skydda och ta hand om 
människor varje dag. Diversey har alltid varit och 
kommer alltid att vara en pionjär som arbetar 
för människors välbefinnande. Vi levererar 
hela tiden nytänkande revolutionerande 
rengörings- och hygienteknik som ger trygghet 
och effektivitet till våra kunder inom alla globala 
sektorer. 

Detta uppnås genom rengöringsprodukter, 
system och tjänster som på ett effektivt sätt 
integrerar kemikalier, maskiner, städredskap 
och smarta tjänster för utökad hållbarhet. 
Detta gör oss unika bland ledande globala 
hygien- och rengöringsföretag. Allt vi gör 
sätter kundens behov i centrum och grundar 
sig i övertygelsen att rengöring och hygien är 
livsviktigt. Med hjälp av 95 års expertis skyddar 
vi våra kunders verksamhet och bidrar till 
produktivitetsförbättringar, lägre driftskostnader 
och skyddande av varumärken. 

Diversey har huvudkontor i Fort Mill, South 
Carolina, USA. Diversey skapade under år 2017 
med sina ca. 9000 anställda över hela världen 
intäkter på ungefär $2,6 miljarder dollar. Läs 
mer på www.diversey.com eller följ oss i sociala 
medier.

Vår vision, mission 
och värderingar
Vår Vision: En	hälsosam	och	säker	värld	där	
människor	är	fria	att	leva	sina	liv.

Vår mission: Att	skydda	och	ta	hand	om	
människor	varje	dag	genom	nytänkande	
revolutionerande	rengörings-	och	
hygientekniker.

Våra värderingar
MODIGT	OMTÄNKSAMMA: 
Vi	bryr	oss	om	våra	anställda,	våra	partnerskap,	
våra	kunder,	vår	planet	och	de	löften	vi	gör.	
Omtanke	är	inbäddad	i	allt	vi	gör	och	
allt	vi	tror	på.

DISCIPLINERADE	ENTREPRENÖRER: 
Vi	är	outtröttliga	i	vår	strävan	efter	nästa	nya	
idé.	Vår	fasta	beslutsamhet	är	det	som	driver	
oss	att	bli	bättre	än	vad	vi	var	dagen	innan,	vi	
möter	utmaningar	och	vi	ökar	målsättningen	
varje	dag	och	blir	därmed	vinnare. 

AVGÖRANDE	BESLUT: 
Vi	ställer	höga	krav	på	oss	själva	vilket	innebär	
att	vi	måste	fatta	tuffa	beslut.	Vi	tar	inte	lätt	på	
dessa	beslut	utan	är	beredda	att	göra	dessa	val	
till	förmån	för	vår	bransch	och	vår	världs	bästa.
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Vi levererar hela tiden nytänkande revolutionerande 
rengörings- och hygienteknik som ger trygghet och 
effektivitet till våra kunder inom alla globala sektorer. Allt 
vi gör sätter kundens behov i centrum och grundar sig i 
övertygelsen att rengöring och hygien är livsviktigt.

De produkter och system som vi erbjuder 
utvärderas och förbättras kontinuerligt. Diversey 
satsar stort på högkoncentrerade produkter som 
väger mindre, är billigare att transportera och 
levereras i återvinningsbara förpackningar.

Med våra doseringssystem SafePack, Revoflow, 
Divermite och SmartDose är över- och 
underdosering uteslutet. Mängden koncentrat blir 
alltid rätt och användaren kommer inte i kontakt 
med koncentrerade kemikalier.

Ännu tillförlitligare är doseringssystem med 
spädningskontroll. Diverseys QuattroSelect, 
Diverflow, IntelliDose och J-Flex säkerställer inte 
bara rätt dosering av rengöringsmedel utan även 
rätt mängd vatten. Rengöringslösningen har 
tillförlitlig sammansättning och effekt oberoende 
av användaren.

Högkoncentrerade produkter blir både enkla och 
säkra att använda. Våra kunder kan minimera sitt 
förpackningsavfall och sin miljöpåverkan avsevärt. 
Våra förpackningar är dessutom utformade så att 
de töms helt och kemikalieinnehållet utnyttjas till 
sista droppen.

Koncentrerade produkter,
innovativ dosering

Diversey är en världsledande leverantör av 
kommersiella lösningar för rengöring och hygien. 
Därför känner vi stort ansvar för en hållbar 
utveckling i vår verksamhet och vår bransch. Vi 
vill hjälpa våra kunder att minimera sin negativa 
miljöpåverkan – en insats som är rätt både etiskt 
och ekonomiskt.

Ett resultat av vårt arbete för hållbarare produkter 
är de många miljömärkningarna som våra 
produkter har fått genom åren. Vi är stolta över att 
kunna erbjuda miljömärkta alternativ i alla våra 
produktkategorier.

Över 200 av Diverseys produkter är märkta med 
Svanen eller EU Ecolabel.

Ett stort sortiment av miljömärkta
produkter

Internet of Clean™ konceptet, en nyckelfaktor 
i vår verksamhet, kopplar ihop mänskliga 
sinnen med maskiner för att säkerställa att 
vi omvandlar rengörings- och datainsikter till 
effektiva åtgärder. Inom konceptet finns ett brett 
utbud av uppkopplade teknologiska lösningar 
för professionell rengöring såsom städrobotar, 
positioneringssystem för städmaskiner, 
uppkopplade diskmaskiner samt smarta dispensrar 
för personlig hygien och fler lösningar utvecklas 
kontinuerligt.

Internet of Clean™

• Vår expertis och höga kompetens har övertygat	
en rad företag att samarbeta med oss.

• Våra lösningar skyddar varumärken samt	
effektiviserar och förbättrar våra partners	
arbete.

• McDonald’s, Sodexo, Stena Line, O'Learys,
Coop, Scandic, Choice, ISS, Samhall, COOR,	
Procurator och PacsOn är några av de företag 
vi	har långvarigt samarbete med.

Fokus på våra kunder

• Vi är övertygade om att hållbar utveckling och
lönsamhet går hand i hand.

• Lösningar som är bra för miljön är även de som
är de mest lönsamma och framgångsrika, idag
som imorgon.

• Genom att ha detta i åtanke kan vi samtidigt
ta vårt ansvar för samhället och världen.

Hållbar utveckling

• Vårt engagemang och åtagande att driva
utvecklingen av innovationer är mycket stort.

• Vi försöker kontinuerligt att utveckla bättre
system, effektivare produkter och optimala
arbetssätt för att lösa våra kunders problem.

• I och med detta åtagande lanserar vi varje år
en rad nytänkande och unika innovationer.

Värdeskapande innovation
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Heltäckande produktsortiment och professionella system för alla rengöringsområden 
inom lokalvård
Din kund litar på dig, du kan lita på oss! 
 
Med våra produkter, system och lösningar, vår djupa och omfattande applikationskunskap och ett starkt distributionsnät, 
kan vi säkerställa att du får de rengörings- och hygienresultat du behöver på ett enkelt och effektivt sätt. 
Resultatet av er dagliga rengöring har en stor inverkan på kundernas totala tillfredställelse. Vårt unika 
applikationskunnande ger oss möjlighet att utveckla och erbjuda ett heltäckande utbud av produkter och tjänster.

Lokalvård
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Golvvård
Diversey erbjuder dig ett komplett sortiment med produkter för vård och 
underhåll av alla golv. Vi har en mycket lång erfarenhet inom branschen!
Rena och snygga golv bidrar i hög grad till helhetsintrycket som dina målgrupper 
får av dina lokaler och din verksamhet. Men du kan tjäna så mycket mer på 
rätt golvvård! Med Diverseys produkter och system kan du t.ex. göra golven 
mer lättstädade, klara hygienkraven i känsliga miljöer, ge tillförlitligt halkskydd 
eller motarbeta problem med statiska golv. Läs mer om möjligheterna eller ta 
kontakt med en av våra golvvårdsspecialister för att få bästa möjliga effekt av din 
golvvårdsinsats.

Polishbort

Jontec No 1
Polishbort för effektiv borttagning av polish från alkalitåliga hårda golv
Till skillnad från konventionella polishbort behövs ingen våtsköljning 
med vatten (utom på linoleumgolv) före läggning av ny polish, vilket 
sparar upp till 50% av tiden för uppskurning. Rekommenderas i första 
hand inte för alkalikänsliga golv som linoleum, trä, etc. Använd inte 
heller på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel, t ex asfalt.
• Snabb och enkel borttagning av polish utan sköljning
• Snabb upplösning av polish och svår ingrodd smuts
• Effektiv vätning och god emulgeringsförmåga
• Högalkalisk

Artikel nr Förpackning

101102722 2x5 liter

Jontec Linosafe
Säker polishbort för linoleum
Avlägsnar effektivt polish och ytskikt av underhållsprodukter från 
linoleum och andra hårda vattentåliga golv. Ingår i LinoSECURE (TM) 
systemet. Förhindrar missfärgning eller skador på ditt linoleumgolv. Får 
ej användas på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel, t ex 
asfalt. Använd inte heller på vattenkänsliga golv, t ex obehandlat trä.
• Steg 1 i LinoSECURE systemet som ger ett långvarigt skydd för 

linoleumgolv
• Snabb och fullständig borttagning av gammal polish
• Säker att använda även på linoleum och kalkrika stengolv (t ex 

marmor)
• Enkel och trygg att använda
• Högeffektiv, svagt alkaliskt

Artikel nr Förpackning

7512688 2x5 liter

Jontec Deepstrip
Kraftfullt polishbort för linoleum
Extra kraftfullt polishbort för borttagning och underhåll av 
ytskikt på linoleum och andra hårda vattentåliga golv. Denna 
lösningsmedelbaserade produkt avlägsnar effektivt och säkert 
polishlager från linoleum golv.
• Mycket kraftfullt polishbort
• Avlägsnar säkert polishlager från linoleum golv
• Säker att använda på alla vattentåliga golv
• Lätt parfymerad

Artikel nr Förpackning

7513186 2x5 liter

Jontec Prostrip
Kraftfull polishbort för borttagning av flera lager polish samt UHS polish
Extra kraftfullt polishbort för borttagning av flera lager polish, UHS 
polerad polish eller andra svåra ytfilmer. Denna lösningsmedelsbaserade 
produkt tar effektivt bort all slags polish samt även semipermanenta 
grundpolishprodukter från alkalitåliga golv. Rekommenderas i första 
hand inte för alkalikänsliga golv som linoleum, trä, etc. Använd inte 
heller på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel, t ex asfalt.
• Mycket kraftfullt polishbort
• Tränger snabbt igenom tjocka polishfilmer
• Kan användas på alkalitåliga golv som PVC, Vinylplattor, sten, 

terrazzo, etc.
• Emulgerar effektivt
• Alkalisk produkt med hög halt lösningsmedel

Artikel nr Förpackning

100888591 2x5 liter

Jontec Base 1 Stripper
Polishbort för vattentåliga hårda golv
Polishbort för borttagning av golvpolish, vaxer, etc. från vattentåliga 
hårda golv. Använd inte på kork, trä eller målade ytor. Använd inte heller 
på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel t.ex. asfalt eller 
alkalikänsliga t.ex. linoleum.
• Prisvärd polishbort för vattentåliga hårda golv
• Tar snabbt och effektivt bort golvpolish från alkalitåliga golv som PVC, 

vinyl, sten, etc.
• Fungerar på de flesta polishtyper
• Enkel att använda
• Alkalisk och snabbverkande

Artikel nr Förpackning

101103468 2x5 liter

Polish

Jontec Technique
Högkvalitativ grundpolish för porösa golv
Grundpolish för porösa och/eller slitna hårda golv som PVC, kvartsvinyl 
och sten. Kan även användas på linoleum. Speciella polymerer i 
produkten fyller igen porer, skapar bättre fästförmåga och minskar 
behovet av ytterligare lager av polish. Bättre fästförmåga ger även 
längre hållbarhet för varje polishbehandling. Slitstark. Kan avlägsnas 
med Jontec No1 och Jontec Prostrip.
• Idealisk för säkert fäste på besvärliga underlag
• Tål avlägsning av de flesta toppolish utan att grunden skadas
• Ger en semi-permanent behandling
• Minskar åtgången av toppolish, ekonomiska besparingar

Artikel nr Förpackning

7513198 2x5 liter
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Jontec Linobase
Permanent grundpolish för linoleumgolv
Permanent grundpolish för linoleumgolv. Ingår i LinoSECURE (TM) 
systemet, vilket återuppbygger gamla utslitna golv och ger perfekt 
fästförmåga, samt ger bra motståndskraft mot mjölning då den 
kombineras med Jontec Linotop. Utmärkt för grundbehandling av både 
nya och gamla slitna linoleumgolv. Påverkas ej av alkali eller alkoholer 
(etanol etc.) Mycket svår att avlägsna, läggs permanent.
• Steg 2 i LinoSECURE systemet, ett långverkande skydd på linoleum
• Permanent grundpolish, tål alkaliska rengöringsmedel
• Tätar och skyddar nya linoleumgolv och förlänger hållbarheten med 

flera år
• Återuppbygger skadade och porösa golv
• Förhindrar att polishen mjölar i kombination med Jontec Linotop

Artikel nr Förpackning

7512706 2x5 liter

Jontec Grund
Grundpolish för porösa och slitna golv
Grundpolish för de flesta typer av hårda golv, t.ex. PVC (utan eller med 
sliten PUR topp), sten och betong. Kan läggas på linoleum där vi dock 
i första hand rekommenderar Jontec Linobase som grundpolish. Ej för 
trägolv. Lämplig toppolish väljs efter trafik, glans, underhållsmetod etc. 
Jontec Grund går att avlägsna helt.
• För porfyllning och grundbehandling av porösa golv som tål vatten
• Behöver normalt inte skuras bort men går att avlägsna helt
• Passar för alla porösa och slitna golv (ej trä)
• Skyddar golvet, missfärgar inte
• Prisvärd grundpolish

Artikel nr Förpackning

400650 2x5 liter

Uniform
Grundpolish för linoleum och stengolv
Grundpolish som restaurerar och fräschar upp gamla och slitna 
linoleumgolv. Utmärkt vidhäftning på sten, gummigolv och linoleum. 
Kan kombineras med samtliga Diversey toppolish.
• Restaurerar och fräschar upp gamla och slitna linoleumgolv
• Utmärkt vidhäftning på sten, gummigolv och linoleum
• Möjliggör nyläggning på linoleum då golvet inte längre svarar mot 

dagliga underhållsmetoder
• Kan kombineras med samtliga Diversey toppolish

Artikel nr Förpackning

7516778 2x5 liter

Jontec Eternum
Högblank toppolish för elastiska golv
Golvpolish med hög glans och god halksäkerhet för de flesta typer 
av elastiska golv. Produkten ger utmärkt skydd och har hög slitstyrka, 
vilket garanterar lägre underhållskostnader och bättre resultat. Är lätt 
att applicera och är idealisk på hårt trafikerade ytor då den kräver ett 
minimalt underhåll.
• Skyddande polish med hög glans, förbättrar golvets naturliga 

egenskaper
• Utmärkt skydd och hög slitstyrka, även på hårt trafikerade ytor
• Utmärkt fästförmåga på de flesta golvtyper
• Ger ett stegsäkert golv

Artikel nr Förpackning

7512694 2x5 liter

Jontec Satin
Blank toppolish för elastiska golv
Blank golvpolish för de flesta typer av elastiska golv. Produkten ger 
utmärkt skydd och har hög slitstyrka. God halksäkerhet.
• Mycket tålig mot klackmärken och smuts, även vid hårt trafikerade 

ytor
• Ger ett stegsäkert golv
• Går bra att polera
• Godkänt polish för svanenmärkta städtjänster

Artikel nr Förpackning

101100623 2x5 liter

Jontec Luna
Halvblank toppolish för elastiska golv
Golvpolish som ger en sidenmatt yta och är lämplig för de flesta 
elastiska, vattentåliga golv. Speciell polymerteknologi ger mycket god 
vidhäftning på de flesta golv. Lätt att applicera, torkar fort.
• Skapar ett sidenmatt, skyddande skikt, förbättrar golvets naturliga 

utseende
• Går bra att polera, fungerar med vanliga underhållsmetoder
• Problemfri applicering på de flesta golv
• Ger ett stegsäkert golv

Artikel nr Förpackning

7513323 2x5 liter

Jontec Matt
Matt toppolish för elastiska golv
Matt och halksäker golvpolish för de flesta elastiska vattentåliga 
golv. Den matta ytan ger ett naturligt intryck av minskad halkrisk. 
Eftersom produkten dessutom är mycket tålig mot alkohol och 
desinfektionsmedel är den lämplig att använda inom sjukvården. 
Minskade underhållskostnader ger en bättre ekonomi.
• Skapar en matt skyddande yta på de flesta elastiska vattentåliga golv
• Mycket tålig mot klackmärken och smuts, även vid tät trafik
• Särskilt lämpligt att använda inom sjukvården eftersom ytan har en 

matt finish och tål alkohol
• Lätt att applicera, torkar fort

Artikel nr Förpackning

7513194 2x5 liter

Above
Mycket hållbar golvpolish för minimalt underhåll
Above är en toppolish med utmärkt slitstyrka vilket innebär längre 
intervall mellan nyläggning. Above är lätt att lägga och ger en djup, 
vacker glans samt bättre utseende längre med endast minimalt 
underhåll. Fungerar bra med alla städmetoder.
• Utmärkt slitstyrka - innebär längre intervall mellan nyläggningarna
• Lätt att lägga och ger djup, vacker glans
• Bättre utseende längre med minimalt underhåll
• Svarar mycket bra på spraypolering och UHS polering
• Fungerar bra med alla städmetoder

Artikel nr Förpackning

7516779 2x5 liter
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Jontec Plaza
Grund- och toppolish för sten- och gummigolv, UHS-polerbar
Golvpolish med hög glans speciellt utvecklad för sten, terrazzo, 
oglaserade keramiska golv och marmor. Ger ett långvarigt skydd 
mot mekaniskt slitage och syrabaserade ämnen. Då produkten ger 
utmärkt vidhäftning på de flesta stenmaterial behövs ingen (annan) 
grundpolish. Den kan läggas enbart för att fylla porerna (1 lager) och för 
att underlätta den dagliga städningen, eller för att få hög glans varvid 
flera lager lägges. Produkten passar utmärkt även för gummigolv.
• Skyddar golvet mot slitage och underlättar den dagliga rengöringen
• Utmärkt vidhäftning på sten och gummi
• Speciellt motståndskraftig mot klackmärken
• Gulnar inte av UV-ljus och ger ett bra helhetsintryck
• Ger halvblank till hög glans och ett slitstarkt skyddsskikt

Artikel nr Förpackning

7512698 2x5 liter

Jontec Base 2 Protect
Underhållsfri toppolish
Underhållsfri prisvärd högblank toppolish för de flesta vattentåliga 
hårda golv såsom vinyl, gummi, linoleum och stengolv, mm. Kombineras 
med en grundpolish på porösa/slitna golv. Kan poleras för ökad glans.
• Prisvärd högblank toppolish för de flesta vattentåliga hårda golv
• Produkten ger en hård och varaktigt blank yta
• Tålig mot klackmärken och smuts och lätt att rengöra och underhålla

Artikel nr Förpackning

101103602 2x5 liter

Jontec Resitol
Toppolish speciellt lämpad för sjukhusmiljö
Högblank golvpolish för de flesta typer av elastiska och vattentåliga 
hårda golv. Med sin speciella blandning av polymerer och vaxer har 
produkten en mycket god resistens mot alkohol och desinfektionsmedel. 
Produkten är således idealisk för sjukvårdsmiljöer. Den skyddande filmen 
är mycket slitstark även på ytor med hög trafik.
• Idealisk att använda i sjukvårdsmiljöer, god resistens mot alkohol och 

desinfektionsmedel
• God slitstyrka, även på ytor med hög trafik
• Enkel att applicera, torkar fort, applicering stör personal och patienter 

minimalt
• Högblankt skyddande skikt, ger ökad glans vid polering

Artikel nr Förpackning

7512357 2x5 liter

Jontec TimeSaver
Extra slitstark golvpolish med hög torrhalt
Jontec TimeSaver är en unik golvpolish med extra hög torrhalt vilket 
gör att den har högre slitstyrka än konventionella polishprodukter. Med 
TimeSaver lägger du färre lager vid nyläggning; ett lager TimeSaver 
motsvarar två lager traditionella polishprodukter. Trots den höga 
torrhalten krävs ingen speciell applikator eller utrustning för att lägga 
produkten. Time Saver är mjölkvit vid läggning.
• Definierar en ny kategori av golvpolishprodukter
• Tidsbesparande vid applicering och bättre slutresultat
• Kräver mindre underhåll och ger en klart förlängd livslängd för 

golvskyddet
• Perfekt för öppna och allmänna ytor
• Idealisk att lägga, inga missar, lämnar en kristallklar film

Artikel nr Förpackning

7514160 2x5 liter

Jontec ESD
Specialpolish för ESD-golv
Denna elektriskt ledande golvpolish är speciellt framtagen för att 
förhindra uppbyggnad av elektrostatiska fält på golv och skador på 
känslig elektronisk utrustning. Den bygger upp en skyddsfilm med hög 
glans som fungerar med de flesta underhållsmetoder. Skall kombineras 
med Jontec Destat för dagligt underhåll/rengöring. ESD-godkänd av SP.
• Eliminerar risken för elektrostatisk chock och skador på känslig 

utrustning
• Idealisk för ESD-godkända golv
• Skyddar golv mot slitage och underlättar rengöringen
• Testad och godkänd av SP enligt normerna för ESD-golv
• Uppfyller baskraven i IEC 61340-5-1 och EN 100015-1

Artikel nr Förpackning

7512701 2x5 liter

Underhållsprodukter

Jontec Restore
Sprayrengöring/spraypolish
Högglans spray-polish/rengöringsmedel, för behandlade och 
obehandlade golv. Kan användas med låg- och högvarvsmaskin (165 
- 1200 rpm). Idealisk för TASKI Omni systemet. Läggs som koncentrat 
eller spraypoleras. Skyddar, ger glans direkt, kan HS-poleras.
• Gör rent och underhåller i ett steg
• Renoverar repor och slitna golv och ger en jämn hög glans
• Torkar mycket snabbt, medger underhåll utan att stänga av området
• Kan användas direkt på de flesta obehandlade golv och med alla 

typer av polermaskiner
• Perfekt sammansättning av polymerer av hög kvalitet samt vaxer och 

effektiva lösningsmedel

Artikel nr Förpackning

7512349 2x5 liter

Jontec Extra
Rengörings- och underhållsprodukt för vattentåliga hårda golv
Polymerbaserad underhållsprodukt som skapar en hållbar film med hög 
glans samtidigt som den effektivt rengör golvet. Används utspädd eller 
moppas ut som koncentrerat. Skyddar effektivt (polymerer och vaxer) 
och rengör. Bäst rengöring med kombiskurmaskin.
• Effektiv filmuppbyggande underhållsprodukt som skapar en extra 

halksäker yta
• Det blanka ytskiktet kan poleras för ökad glans
• Kan läggas som koncentrat för att förbättra skyddet och/eller utspädd 

för underhåll
• Den skyddande filmen byggs på vid varje applicering, underlättar 

rengöring

Artikel nr Förpackning

7513160 2x5 liter

Jontec Combi
Polymer- och vaxbaserat golvrengörings-/underhållsmedel
Lågskummande polymerbaserat dagligt rengörings- /underhållsmedel 
för vattentåliga hårda golv. Då produkten är lågskummande är den 
lämplig för användning i kombiskurmaskin.  Rengör effektivt samt 
skyddar (vaxer och polymerer). Ger glans efter HS-polering.
• Tar snabbt bort smuts och lämnar en skyddande film på golvet
• Speciellt utvecklad för användning i kombiskurmaskin
• Ger en polerbar skyddande film, HS-polering för ökad glans
• Bygger upp en stegsäker skyddsfilm

Artikel nr Förpackning

7512953 2x5 liter
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Jontec Destat
Rengörings- och underhållsmedel för ESD-golv
Golvrengörings- och underhållsmedel för golv behandlade med Jontec 
ESD. Produkten bibehåller den elektriska ledningsförmågan på ESD-golv, 
vilket undanröjer problem med statiska urladdningar. Medelhögt skum. 
Används 1-3 gånger per vecka.
• Reaktiverar den statiska ledningsförmågan hos Jontec ESD (del av 

ESD programmet)
• Reducerar elektriska urladdningar på grund av statisk elektricitet
• Rengör väl utan att matta ner ytan
• Säker att använda på de flesta vattentåliga golv och 

golvpolishprodukter
• Effektiv kombination av tensider, förstärkt med AvetranTM

Artikel nr Förpackning

7513121 2x5 liter

Jontec TP8
Vaxbaserad underhålls- och rengöringsprodukt
Vaxbaserad rengörings/underållsprodukt för de flesta vattentåliga, 
hårda golv. Lämnar en polerbar skyddsfilm. Främst för kombiskurmaskin. 
Med parfym.
• Prisvärd underhålls- och rengöringsprodukt
• Skapar en extra halksäker, smutsavvisande film
• Förstärker filmen efter varje applicering
• Utmärkt att polera för extra glans

Artikel nr Förpackning

7513123 2x5 liter

Jontec Tensol free
Golvrengörings- och underhållsprodukt, för automatisk dosering
Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel för automatisk dosering 
till tvättmaskin för preparering av städklara textilier. Icke filmbildande 
produkt för rengöring och underhåll av behandlade och obehandlade 
vattentåliga hårda golv. Skapar en halksäker och smutsavvisande 
golvyta utan rester eller hinna. Svarar effektivt mot polering och ger 
glans. Utan färg, utan parfym.
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Lämplig för att impregnera moppar och dukar i tvättmaskin
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• pH neutral, lågskummande, utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101103777 2x5 liter

Neutrala golvrengöringsprodukter

Jontec 300 Pur-Eco
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Med parfym, med färg, för skurmaskin eller manuell daglig rengöring. 
Lämnar inga hinna eller rester på golvet. Miljömärkt med EU Ecolabel.
• För skurmaskin eller manuell daglig rengöring
• Effektiv lågskummande rengöring även vid låg dosering
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515246 2x5 liter

Jontec 300 free
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel , för kombiskurmaskin 
eller manuell daglig rengöring. Kan doseras i tvättmaskin för preparering 
av städklara textilier. Utan färg, utan parfym. Lämnar inga rester eller 
hinna på golvet.
• För kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring
• För preparering av städklara textilier
• Lågskummande
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7513116 6x1 liter

7513117 2x5 liter

SURE Floor Cleaner
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga 
hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive 
hinkmetoden och rengöring med skurmaskin.
• För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891586 6x1 liter

100891588 2x5 liter

Jontec 300
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Med parfym och med färg, för kombiskurmaskin eller manuell daglig 
rengöring. Kan doseras till tvättmaskin för preparering av städklara 
textilier. Lämnar ingen hinna eller rester på golvet.
• För kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring
• För preparering av städklara textilier
• Lågskummande
• Med färg, med parfym

Artikel nr Förpackning

7512925 2x5 liter

Jontec Best
Neutralt lågskummande avfettningsmedel för golv
Neutralt, kraftfullt, lågskummande golvrengöringsmedel för 
borttagning av mineraliska/syntetiska oljor, fett och vattenlöslig smuts 
på alla vattentåliga hårda golv. Kan användas vid lägsta dosering 
på behandlade golv. Idealt för garagegolv, industriell rengöring och 
borttagning av paraffin från nylagda gummigolv.
• Avlägsnar snabbt och effektivt mineraliska/syntetiska oljor och fett
• Tar bort märken efter klackar eller gummidäck samt vattenlöslig 

smuts
• Tar effektivt bort paraffin från nylagda gummigolv
• Idealiskt för kombiskurmaskiner, även för singelskurmaskiner samt 

moppning
• Lämplig för industriell rengöring och garagegolv

Artikel nr Förpackning

7512309 2x5 liter
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Alkaliska golvrengöringsprodukter

Jontec Forward free
Alkaliskt parfymfritt lågskummande golvrengöringsmedel
Alkaliskt kraftfullt golvrengöringsmedel speciellt framtaget för 
användning i kombiskurmaskiner. Den lågskummande formuleringen 
avlägsnar effektivt svår smuts och fett från alla vattentåliga, 
obehandlade hårda golv (förutom obehandlat trä). Är även idealiskt 
för lättskurning och för UHS rengöringsprogram (höghastighet) på 
behandlade golv. Utan färg, utan parfym.
• Effektivt kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
• Speciellt framtaget för användning i kombiskurmaskiner
• Mycket effektivt för lättskurning och borttagning av ett skikt polish 

inför nyutläggning
• Lämplig för maskinell samt manuell rengöring, lättskurning och för 

impregnering av moppar och dukar i tvättmaskin
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100857909 2x5 liter

SURE Cleaner & Degreaser
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100894246 6x1 liter

100894247 2x5 liter

Actival
Grovrengöringsmedel för vegetabilisk olja & fett
Effektivt högalkaliskt rengöringsmedel för borttagning av animaliska 
& vegetabiliska fetter och oljor. Idealiskt för restauranger, kök, 
livsmedelsindustri, etc. Används maskinellt.
• Tar snabbt bort animaliska/vegetabiliska fetter och olja, gamla 

ingrodda fettlager och stora mängder olja
• Lämplig för användning i miljöer där livsmedel hanteras då produkten 

inte innehåller färg eller parfym
• Idealisk för kombiskurmaskiner: lågskummande för optimal 

användning
• Även lämplig för våtmoppning och singelskurmaskiner

Artikel nr Förpackning

100839687 2x5 liter

Jontec Resin Remover
Klisterborttagningsmedel för idrottsgolv
Kraftfullt lågskummande lösningsmedelbaserat rengöringsmedel för 
borttagning av handbollsklister från idrottsgolv och andra hårda ytor. 
Kan även delvis tillämpas på sportutrustning. Godkänt för användning 
på linoleum- och idrottsgolv.
• Snabb, säker och effektiv
• Idealisk för periodisk rengöring och fläckborttagning samt för 

användning i kombiskurmaskin
• Lösningsmedelbaserat, svagt alkalisk
• Lätt parfymerad

Artikel nr Förpackning

100886474 2x5 liter

Jontec Jonclean 800
Starkt alkaliskt allrengörings- och golvrengöringsmedel
Lågskummande, starkt alkaliskt allrengörings- och grovrengöringsmedel 
för hårda ytor med manuell och maskinella metoder. Löser effektivt upp 
mineraloljor, fett, paraffin och svår smuts.
• Mångsidig produkt; för golv, verkstadsmiljö, industri, mm.
• Lågskummande, fungerar för både manuell och maskinell rengöring
• Utan lösningsmedel
• Utan parfym

Artikel nr Förpackning

100863639 2x5 liter

100836539 1x20 liter

100846623 1x200 liter

IntelliDose doseringssystem

Jontec 300 free ID
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Utan färg, utan parfym, för kombiskurmaskin med IntelliDose 
doseringssystemet.
• Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
• Passar för IntelliDose-systemet
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516872 2x1,5 liter

Jontec Tensol free ID
Golvrengörings- och underhållsprodukt
Utan färg, utan parfym, för kombiskurmaskin med IntelliDose 
doseringsystemet.
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• Passar för IntelliDose-systemet
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100883796 2x1,5 liter
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Jontec Forward free ID
Lågskummande alkaliskt golvrengöringsmedel
Utan färg, utan parfym, för kombiskurmaskin med IntelliDose 
doseringssystemet.
• Effektivt kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
• Mycket effektivt för lättskurning och borttagning av ett skikt polish 

inför nyläggning
• Passar för IntelliDose-systemet
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100857910 2x1,5 liter

Golvvård stengolv

Jontec Saponet free
Specialsåpa för rengöring och underhåll av golv
Såpabaserat effektivt golvrengörings- och underhållsmedel som ger en 
silkesliknande glans och en extra halksäker yta som förnyas vid varje 
rengöring. Speciellt lämplig för underhåll och rengöring av oglaserade 
stengolv samt oljade eller obehandlade trägolv. Såväl för impregnering 
(grundbehandling) som daglig rengöring av stengolv manuellt eller i 
kombiskurmaskin.
• Unik kombination av högkvalitativ såpa och tensider
• Skapar en halkskyddande, silkesliknande skyddsfilm
• Möjlig att polera för ökad glans
• Lågskummande, lämplig för kombiskurmaskin
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7513126 2x5 liter

Jontec Repello
Vattenbaserat impregneringsmedel för sten
Vattenbaserad penetrerande porfyllare för skydd av obehandlad 
natursten eller keramiska ytor. Ger en smutsavvisande yta vilket 
underlättar rengöringen. Produkten är osynlig och ändrar inte stenens 
utseende.
• Skyddar golvet, underlättar rengöring och förlänger perioderna mellan 

periodiskt underhåll.
• Förhindrar fläckbildning upp till 2 timmar efter att vätskan hamnat 

på golvet
• Stenen behåller sitt naturliga utseende
• Ger effektivt skydd mot mineralolja och fet smuts
• Vattenbaserad, lätt att lägga, neutral lukt

Artikel nr Förpackning

7512365 2x5 liter

Jontec Plaza
Grund- och toppolish för sten- och gummigolv, UHS-polerbar
Golvpolish med hög glans speciellt utvecklad för sten, terrazzo, 
oglaserade keramiska golv och marmor. Ger ett långvarigt skydd 
mot mekaniskt slitage och syrabaserade ämnen. Då produkten ger 
utmärkt vidhäftning på de flesta stenmaterial behövs ingen (annan) 
grundpolish. Den kan läggas enbart för att fylla porerna (1 lager) och för 
att underlätta den dagliga städningen, eller för att få hög glans varvid 
flera lager lägges. Produkten passar utmärkt även för gummigolv.
• Skyddar golvet mot slitage och underlättar den dagliga rengöringen
• Utmärkt vidhäftning på sten och gummi
• Speciellt motståndskraftig mot klackmärken
• Gulnar inte av UV-ljus och ger ett bra helhetsintryck
• Ger halvblank till hög glans och ett slitstarkt skyddsskikt

Artikel nr Förpackning

7512698 2x5 liter

Jontec Terranova W
Underhållsmedel för kristalliserad marmor
Spraykristalliseringsmedel för underhåll av kalkhaltiga stengolv 
eller grundbehandling av områden som ej kan stängas av. Används 
tillsammans med en stålulls-rondell och singelskurmaskin, vilket ger hög 
glans på marmor, terrazzo och andra kalkhaltiga golv, utan att man 
bygger någon film på golvet. Genom kristallisering av marmorgolv blir 
dom slitstarka och känsligheten för syror minskar. Produkten kan även 
användas för att rekristallisera trafikerade områden på golv som har 
behandlats tidigare. Färdig brukslösning.
• Speciellt formulerad för effektiv spraykristallisering
• Förstärker stenens naturliga utseende, härdar ytan genom 

kristallisering
• Ger en extra halksäker yta med hög glans
• Förlänger intervallen mellan slipning
• Fluorkiselsyra baserad formulering

Artikel nr Förpackning

100857954 2x5 liter

Jontec Ceramica
Allrengöringsmedel för stengolv
Neutralt rengöringsmedel speciellt utvecklat för rengöring av keramiska 
golv med hög glans som glaserat porslin, klinker, polerad marmor eller 
granit, etc. Produkten är formulerad för att inte lämna någon hinna eller 
rester på golvet samtidigt som den bevarar den ursprungliga glansen 
och gör rent effektivt. För mopp och kombiskurmaskin.
• Säker att använda på alla typer av obehandlade, vattentåliga hårda 

golv
• Perfekt för högblanka klinker och stengolv
• Lösningsmedelsbaserad, snabbtorkande formulering
• Lämnar ingen hinna eller rester på golvet
• Lämnar en fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7512673 2x5 liter

Stålullsrondell
Stålullsrondell
För spraykristallisering.

Artikel nr Förpackning

8501990 1x10 st, ej rostfri

7510613 1x1 st, rostfri
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Golvvård trägolv

Jontec Saponet free
Specialsåpa för rengöring och underhåll av golv
Såpabaserat effektivt golvrengörings- och underhållsmedel som ger en 
silkesliknande glans och en extra halksäker yta som förnyas vid varje 
rengöring. Speciellt lämplig för underhåll och rengöring av oglaserade 
stengolv samt oljade eller obehandlade trägolv. Såväl för impregnering 
(grundbehandling) som daglig rengöring av stengolv manuellt eller i 
kombiskurmaskin.
• Unik kombination av högkvalitativ såpa och tensider
• Skapar en halkskyddande, silkesliknande skyddsfilm
• Möjlig att polera för ökad glans
• Lågskummande, lämplig för kombiskurmaskin
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7513126 2x5 liter

Jontec Natura
Underhållsolja för oljebehandlade trägolv
Tallolja baserade underhållsolja för regelbundet underhåll av oljade 
trägolv. Idealisk för periodiskt oljning av befintliga oljade golv samt för 
sprayunderhåll. Återmättar träet och skyddar mot slitage.
• Återmättar trägolv för ökat slitageskydd
• Enkel applicering
• Trägolvet behåller sitt naturliga utseende
• Torrhalt 25%

Artikel nr Förpackning

101100097 2x5 liter

Jontec Purity
Golvrengöringsmedel för oljade trägolv
Golvrengöringsmedel speciellt framtagen för oljade trägolv baserad 
på såpor och tensider som effektivt ta bort smuts. Produkten innehåller 
tallolja och andra ingredienser som återmättar ytan och lämnar en 
förnyad skyddsfilm på golvet.
• Innehåller tallolja
• Återmättar trägolvet
• Lämnar en skyddsfilm på golvet
• Skyddar golvet från slitage och fläckar

Artikel nr Förpackning

7515237 3x5 liter

Jontec Solve
Borttagningsmedel för vax på trägolv
Lösningsmedelsbaserat medel för borttagning av vax, fett och 
oljeavlagringar på trägolv. Formulerad för manuell användning och 
användning med singelskurmaskin. Nollställer trägolv före behandling 
med Jontec Liquid Wax eller Jontec Lenio.
• Tar effektivt bort gammalt vax, fett och olja från trägolv
• Formulerad för manuell användning och användning med 

singelskurmaskin
• Högeffektiv på lösningsmedelslösliga rester och avlagringar
• Produkten är färdig att använda, används outspädd
• Även lämplig för fuktmoppning på trägolv

Artikel nr Förpackning

7517763 2x5 liter

Jontec Liquid Wax
Lösningsmedelsbaserat vax för trägolv
Lösningsmedelsbaserat vax för rengöring och underhåll av behandlade, 
oljade eller obehandlade trä och korkgolv samt för uttorkad linoleum. 
Hög halt hårda vaxer, kan poleras. Speciellt bra för dansgolv.
• Välbalanserade rengörings- och underhållsegenskaper
• Ger en polerbar skyddsfilm och en vacker blank yta
• Mycket effektiv på lösningsmedelslöslig smuts
• Skyddar fogar mot fukt och från slitage
• Klackmärken, asfalt, olja och fett tas effektivt bort med spraymetoden

Artikel nr Förpackning

7513319 2x5 liter

Jontec Lenio
Vattenbaserat vax för trägolv
Vattenbaserat vax för trägolv. Lämpligt för obehandlade, oljade eller 
lackade trägolv. Lätt att lägga då den är fri från lösningsmedel. Ger 
en stegsäker sidenblank yta, underhålls med polering. Ej lämplig för 
dansgolv.
• Rengör, underhåller och skyddar alla typer av trägolv
• Bygger en polerbar stegsäker skyddsfilm med ett silkesmatt utseende
• Lösningsmedelsfri
• Skyddar fogar mot fukt och från slitage
• Lätt att lägga, applikator och rondeller rengöres enkelt i vatten

Artikel nr Förpackning

7513202 2x5 liter

Golvvård textila golv

Tapi Shampoo
Schampo för textila mattor och textilier
Koncentrerat mattschampo för periodisk rengöring av alla typer av 
textila mattor och möbler. Innehåller ONT luktneutraliseringsteknologi för 
effektiv neutralisering av dålig lukt och långtidsverkande parfym. Lämplig 
både med Diverseys unika torrskummetod samt för våtshamponering 
och för rondellrengöring (bonnet pad). Lämnar fräsch doft.
• Kan användas såväl för torr som våt schamponering samt för 

rondellmetoden
• Neutraliserar dålig lukt kemiskt och framhäver därför parfymeffekten
• Säker att använda på alla typer av textila mattor inklusive ylle
• Minskar återsmutsningen av mattan
• Neutraliserar effektivt dammallergener, testad av oberoende 

laboratorier

Artikel nr Förpackning

101100200 2x5 liter

Tapi Extract
Extraktionsrengöringsmedel för textila mattor
Extraktionsrengöringsmedel för textila mattor och möbler för 
sprayextraktionsmetoden. Innehåller ONT luktneutraliseringsteknologi 
för effektiv neutralisering av dålig lukt och långtidsverkande parfym. 
Lågskummande formulering som lämnar en fräsch doft.
• Speciell kombination av vätande och emulgerande komponenter
• Neutraliserar dålig lukt kemiskt och framhäver därför parfymeffekten
• Säker att använda på alla typer av textila mattor inklusive ylle
• Utmärkta rengöringsegenskaper
• Neutraliserar effektivt dammallergener, testad av oberoende 

laboratorier

Artikel nr Förpackning

101100322 2x5 liter
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Tapi Defoam
Skumdämpningsmedel
Skumdämpare för sprayextraktionsmaskiner, våtsugar eller 
kombiskurmaskiner. Dämpar skum snabbt.
• Dämpar skum snabbt
• Ökar effektiviteten vid mattrengöring, maskinerna blockeras inte p.g.a. 

skumutveckling
• Färdig brukslösning som används outspädd

Artikel nr Förpackning

7512368 6x1 liter

Tapi Spotex 1
Fläckborttagningsmedel för olje- och fettbaserade fläckar på textila 
mattor och möbler
Aerosol för borttagning av fläckar som kan tas bort av lösningsmedel, 
främst på mattor och stoppade möbler. Särskilt effektivt på fläckar av 
bläck, läppstift, olja, asfalt och skokräm. Kombinera med Spotex 2 som 
tar bort vattenlösliga fläckar.
• Avlägsnar snabbt och effektivt de flesta fläckar som löses i 

lösningsmedel
• Både verkar och torkar snabbt
• Brukslösning färdig att använda
• Kombineras med Tapi Spotex 2 som tar bort vattenlösliga fläckar

Artikel nr Förpackning

7513340 6x500 ml

Tapi Spotex 2
Fläckborttagningsmedel för textila mattor och möbler
Vattenbaserat fläckborttagningsmedel för borttagning av de flesta 
typer av fläckar från textila mattor eller möbler. Speciellt effektiv för 
borttagning av vattenbaserade fläckar som juice, kaffe, te, ketchup, vin 
eller blod. Starta alltid med Spotex 1 på okända fläckar och därefter 
Spotex 2.
• Inget komplicerat fläckborttagningskit, en mycket enkel lösning för de 

flesta fläckar
• Neutraliserar dålig lukt kemiskt och framhäver den fräscha 

äppeldoften
• Säker att använda på alla typer av mattor inklusive ylle
• Speciellt effektivt på vattenlösliga fläckar
• Enkel att använda både vid olycksfall samt vid förbehandling

Artikel nr Förpackning

7513334 6x750 ml

Tapi Gum
Kylspray för borttagning av tuggummi. CFC-fri.
Frysspray i aerosolform för avlägsnande av tuggummi. Tar effektivt, 
snabbt och fullständigt bort tuggummi från mattor utan att skada  
fibrerna.
• Fryser tuggummit så det kan avlägsnas
• Innehåller ej freon
• Tar effektivt, snabbt och fullständigt bort tuggummi från mattor utan 

att skada fibrerna
• Produkten är färdig att använda

Artikel nr Förpackning

7512374 6x500 ml aerosol

Interiör
Med Diverseys breda sortiment för interiörrengöring skapar du 
förutsättningarna för rena och hygieniska inomhusmiljöer.
Kärnan i all lokalvård är ändamålsenliga rengöringslösningar. Rätt produkter ger 
dig säkerheten att kunna möta så gott som alla utmaningar, vilken smuts och 
vilket material det än handlar om. Borttagning av hårdnackade och ingrodda 
fläckar, fönster som ska bli skinande blanka eller ytor som behöver bli garanterat 
rena - det klarar du lätt med Diverseys interiörrengöring. Och det bästa: fulländat 
rena interiörer behöver inte belasta miljön. Du kan alltid välja våra miljömärkta 
alternativ.

Allmän rengöring

Sprint 200 Pur-Eco
Neutralt allrengöringsmedel för manuell interiörrengöring
Koncentrerat neutralt allrengöringsmedel med fräsch citrusdoft för 
interiörrengöring av alla vattentåliga hårda ytor. Med färg, med parfym. 
Miljömärkt med EU Ecolabel.
• Lämplig för manuell rengöring av interiörer med duk/mopp
• Rengör utan att lämna reseter eller hinnor
• Effektiv borttagning av fingermärken samt andra löst sittande fläckar
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515239 6x1 liter

7515240 2x5 liter

Sprint 200 free
Neutralt allrengöringsmedel för manuell interiörrengöring
Koncentrerat neutralt oparfymerat allrengöringsmedel för 
interiörrengöring. Utan färg, utan parfym.
• Lämpligt för manuell rengöring av interiörer med duk/mopp
• Utan färg, utan parfym
• Medel - högskummande
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100863410 6x1 liter

7513344 2x5 liter, (L version)

SURE Interior & Surface Cleaner
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100892011 2x5 liter
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Sprint 200
Neutralt allrengöringsmedel för manuell interiörrengöring
Koncentrerat neutralt allrengöringsmedel med fräsch doft för 
interiörrengöring. Med färg, med parfym.
• Lämpligt för manuell rengöring av interiörer med duk/mopp
• Ger långvarig fräschhet, lämnar angenäm doft
• Baserat på en effektiv kombination av alkohol och tensider
• Medel - högskummande

Artikel nr Förpackning

7512859 6x1 liter

Sprint Spiral 18
Lätt alkaliskt grov- och allrengöringsmedel, lågskummande
Rengöringsmedel för daglig grov- och allrengöring. Lågskummande för 
både maskinell och manuell användning. Efterlämnar en behaglig doft.
• Mycker god rengöringsförmåga på alla typer av vattentåliga ytor
• Effektiv kombination av tensider och komplexbildare
• Idealisk för kombiskurmaskiner och manuella metoder
• Mångsidig användning, rengör såväl golv som interiör
• Fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7515541 6x1 liter

7515542 2x5 liter

Grovrengöring

SURE Cleaner & Degreaser
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100894246 6x1 liter

100894247 2x5 liter

Specialrengöring

Sprint Glass Pur-Eco
Glas- och allrengöringsmedel
Miljömärkt brukslösning i sprayflaska för sprayrengöring av glas, speglar 
och andra högblanka ytor, lämnar inte några rester, med färg, med 
parfym.
• Lämplig för alla typer av vattentåliga hårda ytor
• Rengör utan att lämna rester eller hinnor
• Lämnar en fräsch doft
• Godkänd för rengöring i flygplan enligt ASTM
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515585 6x750 ml

7517111 2x5 liter

SURE Glass Cleaner
Glas- och allrengöringsmedel
Bruksfärdig rengöringsspray för effektiv glasrengöring och 
fönsterputsning.
• Effektiv rengöring av alla typer av vattentåliga ytor
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891496 6x750 ml

100891498 2x5 liter

Sprint Glass
Glas- och allrengöringsmedel
Brukslösning i dunk för sprayrengöring av glas, speglar och andra 
högblanka ytor, lämnar inte några rester, med färg, med parfym, ej 
ammoniak. Används tillsammans med återfyllningsbar sprayflaska.
• Lämplig för alla typer av vattentåliga hårda ytor
• Rengör utan att lämna rester eller hinnor
• Lämnar en fräsch doft
• Godkänd för rengöring i flygplan enligt ASTM
• Brukslösning som används outspädd

Artikel nr Förpackning

7513052 2x5 liter

Sprint Multi
Skumrengöring av hårda ytor
Skumrengöringsmedel i aerosolförpackning för alla vattentåliga hårda 
ytor. Idealisk för vertikala ytor som väggar, etc. Det lätta skummet 
hänger kvar på ytan vilket ger lång verkningstid. Tar effektivt bort fett, 
fingeravtryck, kaffefläckar, bläck och andra typer av fläckar. Rengör 
utan att lämna rester på matta ytor. Alkaliskt, inget slipmedel. Ingen 
eftersköljning behövs.
• Tar effektivt bort fett och fläckar från hårda ytor
• Skum som hänger kvar, idealisk för vertikala ytor
• Aerosol som är färdig att använda
• Rengör utan att lämna rester på matta ytor

Artikel nr Förpackning

7513059 12x500 ml

Sprint Spitfire Spray
Mycket effektivt fläckborttagningsmedel och grovrent
Alkaliskt grovrengöringsmedel för avfläckning på de flesta alkalitåliga 
hårda ytor vid golv- eller interiörrengöring. Produkten tar snabbt och 
effektivt bort såväl mineraloljefläckar och vegetabiliska oljefläckar som 
lösningsmedelsbaserade fläckar. Speciellt effektiv på bläck, märkpenna, 
bläckpenna, läppstift, klackmärken, fet mat samt andra svåra fläckar.
• Tar bort fett och smuts samtidigt som den avfläckar effektivt
• Kraftfullt djupverkande på alkalitåliga, hårda ytor
• Enkel användning med brukslösning i sprayflaska
• Lämnar kvar en fräsch doft
• Lämnar inga rester

Artikel nr Förpackning

7513489 6x750 ml
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Sprint Impact
Kraftfullt sprayrengöringsmedel
Mycket effektiv sprayrengöring som tar bort mycket svår smuts från de 
flesta vattentåliga ytor. För all rengöring där sprayrengöring/torkning 
används. Ingen eftersköljning, inga rester. Fräsch doft. Tar bort fett, olja 
krita, läppstift, graffiti, streck från kulspets samt andra svåra fläckar.
• Kraftfullt sprayrengöringsmedel för svår smuts
• Mycket effektiv formulering, snabb verkande
• Tar bort fett, olja, krita, läppstift, graffiti, m.m.
• Ingen eftersköljning, inga rester
• Innehåller inte butoxyetanol

Artikel nr Förpackning

7519070 6x750 ml

Speedball Original
Kraftfullt sprayrengöringsmedel
Mycket effektiv sprayrengöring som tar bort mycket svår smuts från de 
flesta vattentåliga ytor. För all rengöring där sprayrengöring/torkning 
används. Ingen eftersköljning, inga rester. Fräsch doft. Tar bort fett, olja, 
krita, läppstift, grafitti, streck från kulspets samt andra svåra fläckar. 
Använd inte på vattenbaserad färg, aluminium eller glas.
• Kraftfullt sprayrengöringsmedel för svår smuts
• Mycket effektiv formulering, för de flesta vattentåliga ytor
• Tar bort fett, olja, krita, läppstift, graffiti och mycket annat
• Innehåller Butoxyetanol
• Ingen eftersköljning, inga rester

Artikel nr Förpackning

7516768 6x750 ml

7516769 2x5 liter

WC/Våtrum
Badrummet ska vara ett typexempel för hygien.
Här är dina målgrupper mest krävande och undermåliga resultat kan vara 
förödande. Med Diverseys produktsortiment kommer du att klara av och även 
överträffa dina kunders förväntningar. Vi erbjuder dig allt för rengöring av de olika 
ytorna, långsiktig renhållning med avkalkning och djupgående rengöring samt 
luftfräschare för en positivt och hygienisk upplevelse av utrymmen. Du kan vara 
säker: det ser inte bara rent ut och luktar rent - det är det också.

Daglig rengöring och avfettning

Sani 100 Pur-Eco
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Parfymerad alkalisk rengöringsmedel för daglig rengöring av 
sanitetsutrymmen såsom WC, kakel, etc. Lämplig för alla vattentåliga 
sanitetsytor.
• Effektiv för avfettning och daglig sanitetsrengöring
• Förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520028 6x1 liter

Sani 100 free
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen, utan färg, utan parfym
Parfymfri alkalisk rengöringsprodukt för daglig rengöring av 
sanitetsutrymmen såsom WC, kakel etc. Lämplig för alla vattentåliga 
sanitetsytor.
• Effektiv för avfettning och daglig sanitetsrengöring
• Motverkar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Lämplig för rengöring av toaletter, kakel, sanitetsporslin etc. i 

sanitetsutrymmen
• Fri från parfym och färgämnen
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7513103 6x1 liter

7513105 2x5 liter

SURE Washroom Cleaner
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga 
hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100951914 6x1 liter

100951912 2x5 liter

Sani Degrafoam
Högskummande alkaliskt sanitetsrent
För avfettning och rengöring av sanitetsutrymmen, används med 
skumspruta. Lågalkalisk, effektiv och användarsäker.
• Utmärkt för daglig rengöring och avfettning
• Passar alla stora vattentåliga ytor i sanitetsutrymmen som väggar, 

duschar, golv etc
• Används med skumspruta, produkten läggs snabbt och enkelt
• Stabilt skum som kan ligga kvar på väggar etc och verka lång tid
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100863886 2x5 liter

Sur rengöring och avkalkning

Sani Cid Pur-Eco
Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring
Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av vattentåliga 
sanitetsutrymmen. Bra rengöringsförmåga kombinerat med effektiv 
motverkan av kalkavlagringar baserat på citronsyra.
• Mild och skonsam baserad på citronsyra
• Naturligt surt för effektiv rengöring och avkalkning även för område 

med hårtvatten
• Anpassad för användning på kromade och rostfria ytor
• Med frisk och fräsch citrondoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515241 6x1 liter

7515242 2x5 liter
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SURE Washroom Cleaner & Descaler
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat högeffektiv produkt för daglig och periodisk rengöring av 
vattentåliga hårda ytor i badrum.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891583 6x1 liter

100891585 2x5 liter

Sani 4 in 1 Plus
Desinficerande sanitetsrengöringsmedel
Ny unik multifunktionsprodukt för enkel rengöring av sanitetsutrymmen. 
Rengör, desinficerar, avkalkar och luktneutraliserar i ett steg. Bruksfärdig 
lösning i 750 ml sprayflaska.
• Multifunktionellt surt sanitetsrengöringsmedel
• Rengörande, avkalkande, desinficerande och luftfräschande
• Rengör och desinficerar i ett steg
• Effektiv mot bakterier, jäst, svamp och vanliga virus
• Testad enligt EN1276, EN1650, EN13624, EN16777, EN13697, 

EN13727, EN14476

Artikel nr Förpackning

101101562 6x750 ml

101100217 2x5 liter

Sani Calc Pur-Eco
Avkalkningsmedel för sanitetsutrymmen
Surt medel för daglig eller periodisk rengöring av WC, etc. Löser snabbt 
upp kalkavlagringar från syratåliga ytor. För mjukt och medelhårt 
vatten.
• Effektiv avkalkningsförmåga med skonsamt och miljövänlig syra
• Avlägsnar kalkavlagringar effektivt
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515243 6x1 liter

7515244 2x5 liter

Sani Calc free
Avkalkningsmedel för hårda syratåliga ytor
Surt medel för daglig eller periodisk rengöring av WC, etc. Löser snabbt 
upp kalkavlagringar från syratåliga ytor. För mjukt och medelhårt 
vatten. Koncentrerad, utan färg, utan parfym.
• Effektiv avkalkning av golv, väggar och andra ytor i badrummet
• Goda rengöringsegenskaper
• Avlägsnar kalkavlagringar fort även vid låg dosering
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7513248 6x1 liter

Sani Calc
Kraftfullt avkalkningsmedel för sanitetsutrymmen
Surt kraftfullt medel för periodisk rengöring och avkalkning av WC, etc. 
Löser snabbt upp kalkavlagringar från syratåliga ytor. För mjukt och 
medelhårt vatten. Koncentrerad, med färg, med fräsch parfym.
• Effektiv avkalkning av golv, väggar och andra ytor i badrummet
• Kraftigt avkalkande. Tar snabbt bort svåra kalkbeläggningar
• Fosforsyrabaserad ger kraftfull och snabb verkan
• Innehåller korrosionsinhibitor
• Skonsam mot de ytor som avkalkas

Artikel nr Förpackning

7519052 6x1 liter

Sani Acid
Extra kraftfullt avkalkningsmedel för sanitetsutrymmen
Kraftfullt och högeffektivt surt avkalkningsmedel för syratåliga hårda 
ytor. Löser snabbt upp kalkavlagringar, urinavlagringar och rostfläckar 
från syratåliga ytor. För hårt vatten, utan färg, med parfym.
• Kraftfullt rengörings- och avkalkningsmedel baserat på hög halt 

fosforsyra
• Tar bort både kalk- och urinavlagringar såväl som rostfläckar
• Fosforsyrabaserad ger kraftfull och snabb verkan
• Innehåller korrosionsinhibitor
• Skonsam mot de ytor som avkalkas

Artikel nr Förpackning

7513086 6x1 liter

Sani Clonet Pur-Eco
WC-rengöringsmedel
Mycket effektivt, färdigblandade toalettrengöringsmedel som effektiv 
avlägsnar kalk och andra avlagringar från toalettskålar och urinoarer. 
Med färg, med parfym.
• Löser snabbt upp kalkavlagringar
• Långvarig verkan på lodräta/ sluttande ytor
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515245 6x750 ml

Sani Clonet free
WC-rengöringsmedel
Mycket effektivt, färdigblandat toalettrengöringsmedel utan färg 
och utan parfym, som avlägsnar kalk och andra avlagringar från 
toalettskålar och urinoarer.
• Löser snabbt upp kalkavlagringar
• Idealisk viskositet ger bra vidhäftning på lodräta ytor
• Lämplig för användning på alla typer av sanitetsporslin
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7513269 6x750 ml
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SURE Toilet Cleaner
WC-rengöringsmedel
Bruksfärdigt kraftfullt rengöringsmedel för effektiv borttagning av kalk 
och andra avlagringar från toalettskålar och urinoarer.
• Tar effektivt bort kalk och smuts från toaletter och urinoirer
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891589 6x750 ml

100891611 2x5 liter

Sani Calcafoam
Högskummande surt sanitetsrent
För borttagning av kalk och rengöring av sanitetsutrymmen, används 
med skumspruta.
• För daglig eller periodisk avkalkning och rengöring
• Passsar bra för stora ytor såsom väggar, golv eller andra våtutrymmen
• Används med skumspruta, produkten läggs snabbt och enkelt
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7515544 2x5 liter

Specialrengöring

Sani 4 in 1 Plus
Desinficerande sanitetsrengöringsmedel
Ny unik multifunktionsprodukt för enkel rengöring av sanitetsutrymmen. 
Rengör, desinficerar, avkalkar och luktneutraliserar i ett steg. Bruksfärdig 
lösning i 750 ml sprayflaska.
• Multifunktionellt surt sanitetsrengöringsmedel
• Rengörande, avkalkande, desinficerande och luftfräschande
• Rengör och desinficerar i ett steg
• Effektiv mot bakterier, jäst, svamp och vanliga virus
• Testad enligt EN1276, EN1650, EN13624, EN16777, EN13697, 

EN13727, EN14476

Artikel nr Förpackning

101101562 6x750 ml

101100217 2x5 liter

Sani Bloc
WC- block i hållare
Doftblock med hållare som sätts i WC-skålen. Blå/Ocean. Rengör, 
förhindrar uppbyggnad av kalk och tar bort dålig lukt.
• Rengör toalettskålen vid varje spolning
• Förhindrar effektivt uppbyggnad av kalk och avlagringar
• Tar bort källan till kalkutfällningar
• Lämnar kvar en behaglig doft

Artikel nr Förpackning

7518764 12x40 g

Sani  Uribloc
Urinoarstenar
Urinoarstenar som rengör, förhindrar kalkuppbyggnad och tar bort dålig 
lukt från urionoirer. Neutraliserar dålig lukt och ger god doft.
• Rengör urinoaren vid varje spolning
• Förhindrar uppkomsten av kalkavlagringar effektivt
• Tar bort källan till kalkutfällningar
• Lämnar kvar en behaglig doft

Artikel nr Förpackning

7519479 6x50 st

Sani Mouldout
Borttagningsmedel för mögel och mjöldagg i sanitetsutrymmen
Klorerat rengöringsmedel för borttagning av mögel och svamp 
från cement och fogar (svarta fogar). Även lämplig för rengöring av 
duschdraperier.
• Rengör fogar och duschdraperier hygieniskt
• Tar effektivt bort svamp, bakterier, tvålrester, animaliskt fett och andra 

källor till dålig lukt
• Rengör och tar bort dålig lukt samtidigt
• Klor- och tensidbaserad formulering

Artikel nr Förpackning

101101251 6x750 ml

Luftfräschare

Good Sense Fresh
Luft- och textilfräschare
Icke-aerosol spray som eliminerar dålig lukt i textila mattor och möbler. 
Innehåller ONT luktneutraliserings teknologi för effektiv neutralisering 
av dålig lukt och långverkande parfym. Lätt att använda, spraya direkt 
från flaskan i luften.
• Gör snabbt rum och möbler fräscha och rena
• Effektiv mot ett brett spektrum av lukter såsom tobak, mat, urin, etc
• Lämplig för användning på alla ytor/områden och på de flesta tyger/

möbler
• Neutraliserar dålig lukt kemiskt och förstärker på så sätt effekten av 

parfymen
• Säker att använda på färgsäkra, tvättbara mattor/tyger/textilier/

möbler

Artikel nr Förpackning

7512911 6x750 ml

Good Sense aerosol
Luftfräschare och luktneutraliserare
Aerosolspray som eliminerar dåligt lukt i alla utrymmen. Innehåller ONT 
luktneutraliseringsteknologi för effektiv neutralisering av dålig lukt och 
långverkande parfym. Lätt att använda. Finns med 3 olika parfymer. 
Marin, Mandarin samt Magnolia & Mimosa
• Eliminerar snabbt dåligt lukt
• Effektiv mot ett brett spektrum av lukter såsom tobak, mat, urin m.m.
• Lämplig för användning i alla utrymmen
• Neutraliserar dålig lukt kemiskt och förstärker på så sätt effekten av 

parfymen

Artikel nr Förpackning

100956161 12x500ml, Magnolia & Mimosa

100957832 12x500ml, Mandarine

100955795 12x500ml, Marine

Lokalvård
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Good Sense Unit
Doseringsenhet för automatisk doftkontroll
För utrymmen från 15 m2 och uppåt. Varierande sprayintervall efter 
behov och önskemål, från 1 gång/tim till 1 gång/4:e tim. Kombineras 
med refillpatroner 7513063 och 7513075.
• Automatisk doftkontroll
• Perfekt för toaletter, omklädningsrum mm
• Effektiv ONT teknologi för kemisk neutralisering av dåliga lukter
• Möjlighet till varierande sprayintervall

Artikel nr Förpackning

7514379 1x1 st

Good Sense, refillpatron
Refillpatron till Good Sense Unit
Distinkt klassisk doft eller härlig blomdoft med effektiv ONT teknologi 
för kemisk neutralisering av dåliga lukter. 20 ml/st.
• Refillpatron med härlig doft
• Fräscha dofter med distinkt klassisk doft eller härlig blomdoft
• Effektiv ONT teknologi för kemisk neutralisering av dåliga lukter
• Har en hög koncentration av parfym, upp till 56 dagars funktion
• Idealisk för att skapa rätt atmosfär för varje plats i varje ögonblick

Artikel nr Förpackning

7513063 2x6 st, Magnolia & Mimosa

7513076 2x6 st, Crusair

Good Sense Breakdown
Rengöring och enzymförstärkt luktneutraliserare för organiska dofter
Dubbelverkande produkt med enzymer och luktneutraliseringsmedel 
som tar bort såväl dålig lukt, källan till lukten samt rengör effektivt. 
Använd Good Sense Breakdown för att neutralisera organiska dofter, 
exempelvis för tvättrum, avloppsrör, fettavskiljare, golvbrunnar etc.
• En bioprodukt formulerad med naturliga enzymer
• Doftneutraliseringsmedel och en behaglig parfym
• Neutraliserar organiska dofter, t.ex. för tvättrum, avloppsrör, 

fettavskiljare, golvbrunnar etc
• Effektiv rengöring och luktneutralisering i ett steg
• Löser proppar och eliminera dålig lukt

Artikel nr Förpackning

101100941 6x1 liter

7516770 2x5 liter

Doseringssystem lokalvård
Doseringssystem hjälper dig dosera rätt
Vill du vara smart och värna om miljön på samma gång? Satsa då på ett 
doseringssystem från Diversey. Vi erbjuder flera olika system för såväl fast 
väggmontering som mobila enheter, med vattenanslutning eller utan - men 
alla har samma grundläggande funktion: dom hjälper dig dosera rätt. Du får 
kostnadskontroll, sänkt kemikalieförbrukning och en bättre miljöprofil genom färre 
transporter, mindre emballage och mindre miljöbelastande kemikalier. Vi erbjuder 
självklart miljömärkta produkter.

SmartDose doseringssystem

Jontec 300 Pur-Eco SD
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel  med färg, med parfym, 
för kombiskurmaskin eller  manuell daglig rengöring.
• För kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring
• Lågskummande, med färg, med parfym
• Enkel och noggrann dosering med SmartDose systemet
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7517833 1x1,4 liter

Jontec 300 free SD
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel för kombiskurmaskin 
eller manuell daglig rengöring. Lämnar inga rester eller hinna på golvet.
• Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
• Lämna inga rester eller hinna
• Utan färg, utan parfym
• Enkel och nogrann dosering med SmartDose-systemet
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520192 1x1,4 liter

SURE Floor Cleaner SD
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga 
hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive 
hinkmetoden och rengöring med skurmaskin.
• För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920829 1x1,4 liter
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Jontec Forward SD
Alkaliskt lågskummande golvrengöringsmedel
Alkaliskt kraftfull golvrengöringsmedel speciellt framtaget för 
användning i kombiskurmaskin. Den lågskummande formuleringen 
avlägsnar effektivt svår smuts och fett från alla vattentåliga, 
obehandlade hårda golv (förutom obehandlat trä). Är även idealiskt 
för lätt skurning och för UHS rengöringsprogram (höghastighet) på 
behandlade golv.
• Effektiv kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
• Speciellt framtaget för användning i kombiskurmaskiner
• Mycket effektivt för lättskurning och borttagning av ett skikt polish 

inför nyläggning
• Enkel och noggrann dosering med SmartDose-systemet
• Lämplig för maskinell samt manuell rengöring

Artikel nr Förpackning

7520206 1x1,4 liter

SURE Cleaner&Degreaser SD
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100919510 1x1,4 liter

Jontec Tensol SD
Golvrengörings- och underhållsprodukt
Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel. Icke filmbildande 
produkt för rengöring och underhåll av behandlade och obehandlade 
vattentåliga hårda golv. Skapar en halksäker och smutsavisande golvyta 
utan rester eller hinna. Svara effektiv mot polering och ger glans.
• Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• Enkel och nogrann dosering med SmartDose-systemet

Artikel nr Förpackning

7520198 1x1,4 liter

Jontec Tensol free SD
Golvrengörings- och underhållsprodukt
Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel. Icke filmbildande 
produkt för rengöring och underhåll av behandlade och obehandlade 
vattentåliga hårda golv. Skapar en halksäker och smutsavisande 
golvyta utan rester eller hinna. Svara effektiv mot polering och ger glans. 
Utan färg, utan parfym.
• Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• Utan färg, utan parfym
• Enkel och noggrant dosering med SmartDose-systemet

Artikel nr Förpackning

100883798 1x1,4 liter

Sprint 200 Pur-Eco SD
Neutralt allrengöringsmedel för manuell interiörrengöring
Koncentrerat neutralt allrengöringsmedel med fräsch citrusdoft för 
interiörrengöring av alla vattentåliga ytor. Med färg, med parfym.
• Lämplig för manuell rengöring av interiörer med duk/mopp
• Rengör utan att lämna rester eller hinnor
• Effektiv borttagning av fingermärken samt andra löst sittande fläckar
• Enkel och nogrann dosering med SmartDose-systemet
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520061 1x1,4 liter

SURE Interior&Surface Cleaner SD
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920827 1x1,4 liter

Sani 100 Pur-Eco SD
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Parfymerad alkalisk rengöringsmedel för daglig rengöring av 
sanitetsutrymmen såsom WC, kakel, etc. Lämplig för alla vattentåliga 
sanitetsytor.
• Effektiv för avfettning och daglig sanitetsrengöring
• Förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Enkel och noggrann dosering med SmartDose-systemet
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520037 1x1,4 liter

Sani 100 free SD
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Parfymfri alkalisk rengöringsmedel för daglig rengöring av 
sanitetsutrymmen såsom WC, kakel, etc. Lämplig för alla vattentåliga 
sanitetsytor.
• Effektiv för avfettning och daglig sanitetsrengöring
• Förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Utan färg, utan parfym
• Enkel och nogrann dosering med SmartDose-systemet
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7520194 1x1,4 liter
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SURE Washroom Cleaner SD
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga 
hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920823 1x1,4 liter

Sani 4 in 1 Plus SD
Desinfecerande santitetsrengöringsmedel
Ett multifunktionsprodukt för enkel rengöring av sanitetsutrymmen. 
Rengör, desinficerar, avkalkar och luktneutraliserar i ett steg.
• Multifunktionellt surt sanitetsrengöringsmedel
• Rengörande, avkalkande, desinfecerande och luftfräschande
• Effektiv mot bakterier, jäst, svamp och vanliga virus
• Enkel och nogrann dosering med SmartDose-systemet
• Testad enligt EN1276, EN1650, EN13624, EN16777, EN13697, 

EN13727, EN14476

Artikel nr Förpackning

101102501 1x1,4 liter

Sani Cid Pur-Eco SD
Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring
Surt sanitetsrengöringsmedel, för daglig rengöring av vattentåliga 
sanitetsutrymmen, bra rengöringsförmåga kombinerat med effektiv 
motverkan av kalkavlagring baserat på citronsyra.
• Mild och skonsam baserad på citronsyra
• Effektiv vid låg dosering
• Enkel och noggrann dosering med SmartDose systemet
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7521593 1x1,4 liter

SURE Washroom Cleaner&Descaler SD
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat högeffektiv produkt för daglig och periodisk rengöring av 
vattentåliga hårda ytor i badrum.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920825 1x1,4 liter

QuattroSelect doseringssystem

QuattroSelect Doseringsenhet
QuattroSelect doseringsenhet
QuattroSelect är en doseringsenhet för lokalvård. Monteras på väggen 
med anslutning till vatten. Kan innehålla upp till 4 produkter. Fyller såväl 
hinkar och maskiner som sprayflaskor.
• Doseringsenhet för effektiv lokalvård
• Monteras på väggen med anslutning till vatten
• Kan innehålla upp till 4 samtidiga produkter
• Fyller såväl hinkar och maskiner som sprayflaskor

Artikel nr Förpackning

1219424 1x1 st

Jontec 300 Pur-Eco QS
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel med färg, med parfym, 
för kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring. För användning i 
QuattroSelect doseringsenhet.
• Mycket effektiv formulering med låg dosering
• För kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7517828 2x2,5 liter

Jontec 300 free QS
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel utan färg, utan parfym, 
för kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring. För användning i 
QuattroSelect doseringsenhet.
• Mycket effektiv formulering med låg dosering
• För kombiskurmaskin eller manuell daglig rengöring
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7517106 2x2,5 liter

SURE Floor Cleaner QS
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga 
hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive 
hinkmetoden och rengöring med skurmaskin.
• För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920828 2x2,5 liter
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TASKI® 
doseringssystem

TASKI QuattroSelect och TASKI SmartDose 
doseringssystem ger dig:
 100% doseringskontroll  Enastående rengöringsresultat
 100% kostnadskontroll  Ökad användersäkerhet

TASKI QuattroSelect - för mellanstora till stora städobjekt
QuattroSelect är ett spädningssystem som kan fylla såväl sprayflaskor, 
hinkar som skurmaskiner på ett enkelt, säkert och snabbt sätt.
Två stycken 2,5 l påsar kan ge upp till 2.500 liter färdig brukslösning.

TASKI SmartDose - för det mindre städobjekt 
SmartDose är en innovativ doseringsflaska för noggrann,  
enkel, säker och användervänlig dosering av  
koncentrerade produkter. 
En SmartDose-flaska kan ge upp till 280 stycken  
500 ml sprayflaskor med brukslösning.

Våra koncentrerade system är framtagna för att ger er bästa rengöringsresultat, med färre antal förpackningar, 
minskad avfallshantering och lägre kostnader.

Det finns många anledningar till  att byta till våra koncentrerade doseringssystem:
   Hållbarhet  Exakt dosering       Ökad säkerhet för användare
   Färre transporter  Mindre förpackningsmaterial

Fler och fler kunder byter från traditionella färdigblandade sprayflaskor och standard-dunkar till koncentrerade 
produkter för att spara pengar, reducera förbrukningsmaterial och minska överdosering.  
Diversey koncentrerade doseringssystem ger er kostnadskontroll, ökad säkerhet och bättre miljöprofil. 

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved.  
* Kolibri och vingform logotypen är ett varumärke  
 som tillhör Diversey, Inc. 27395 sv 12/19

27395-ADV-dosage systems SD QS-A4-sv.indd   1 10/12/2019   09:11:21 a. m.
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Jontec Forward QS
Alkaliskt lågskummande golvrengöringsmedel
Alkaliskt kraftfullt golvrengöringsmedel speciellt framtaget för 
användning i kombiskurmaskiner. Den lågskummande formuleringen 
avlägsnar effektivt svår smuts och fett från alla vattentåliga, 
obehandlade hårda golv (förutom obehandlat trä). Är även idealiskt 
för lättskurning och för UHS rengöringsprogram (höghastighet) på 
behandlade golv. För användning i QuattroSelect doseringsenhet.
• Effektivt kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
• Speciellt framtaget för användning i kombiskurmaskiner
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect

Artikel nr Förpackning

7517107 2x2,5 liter

SURE Cleaner&Degreaser QS
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920830 2x2,5 liter

Jontec Tensol free QS
Golvrengörings- och underhållsprodukt
Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel. Icke filmbildande 
produkt för rengöring och underhåll av behandlade och obehandlade 
vattentåliga hårda golv. Skapar en halksäker och smutsavvisande 
golvyta utan rester eller hinna. Svarar effektivt mot polering och 
ger glans. Utan färg, utan parfym. För användning i QuattroSelect 
doseringsenhet.
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100883797 2x2,5 liter

Sprint 200 Pur-Eco QS
Neutralt interiörrengöringsmedel
Koncentrerat neutralt allrengöringsmedel med fräsch citrusdoft för 
interiörrengöring av alla vattentåliga ytor. Med färg, med parfym. För 
användning i QuattroSelect doseringsenhet.
• Lämplig för manuell rengöring av interiörer med duk/mopp
• Rengör utan att lämna rester eller hinnor
• Effektiv borttagning av fingermärken samt andra löst sittande fläckar
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520059 2x2,5 liter

Sprint 200 free QS
Neutralt allrengöringsmedel för manuell interiörrengöring
Koncentrerat neutralt oparfymerat allrengöringsmedel för 
interiörrengöring. Utan färg, utan parfym. För användning i 
QuattroSelect doseringsenhet.
• Lämpligt för manuell rengöring av interiörer med duk/mopp
• Innehåller inte parfym eller färg
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100863408 2x2,5 liter

SURE Interior&Surface Cleaner QS
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920826 2x2,5 liter

Sprint Emerel QS
Alkaliskt grovrent för manuell rengöring av alla vattentåliga hårda ytor
För manuell grovrengöring av vattentåliga ytor. Med färg, med parfym, 
medelhögt skum. För användning i QuattroSelect doseringsenhet.
• Lämplig för kraftigt smutsade ytor och golv
• För manuell rengöring med mikrofiber-duk/mopp eller svamp
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect

Artikel nr Förpackning

7517100 2x2,5 liter

Sprint Glass QS
Glas- och allrengöringsmedel
För sprayrengöring av glas, speglar och andra högblanka ytor, lämnar 
inte några rester, med färg, med parfym, ej ammoniak. För användning i 
QuattroSelect doseringsenhet.
• Lämplig för alla typer av vattentåliga hårda ytor
• Rengör utan att lämna rester eller hinnor
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect

Artikel nr Förpackning

7517098 2x2,5 liter



26

Lokalvård

Sani 100 Pur-Eco QS
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Alkaliskt rengöringsmedel för daglig rengöring av sanitetsutrymmen 
såsom WC, kakel, etc. Lämplig för alla vattentåliga sanitetsytor. Med 
färg, med parfym.
• Effektiv för avfettning och daglig sanitetsrengöring
• Förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520035 2x2,5 liter

SURE Washroom Cleaner QS
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga 
hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920822 2x2,5 liter

Sani 4 in 1 Plus QS
Desinficerande sanitetsrengöringsmedel
Ett unik multifunktionsprodukt för enkel rengöring av santitesutrymmen. 
Rengör, desinficerar, avkalkar, och luktneutraliserar i ett steg.
• Multifunktionellt surt sanitetsrengöringsmedel
• Rengörande, avkalkande, desinfecerande och luftfräschande
• Rengör och desinfecerar i ett steg
• Effektiv mot bakterier, jäst, svamp och vanliga virus
• Testad enligt EN1276, EN1650, EN13624, EN16777, EN13697, 

EN13727, EN14476

Artikel nr Förpackning

101101402 2x2,5 liter

Sani Cid Pur-Eco QS
Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring
Surt sanitetsrengöringsmedel, med färg, med parfym för daglig 
rengöring av vattentåliga sanitetsutrymmen, bra rengöringsförmåga 
kombinerat med effektiv motverkan av kalkavlagring baserat på 
citronsyra.  För användning i QuattroSelect doseringsenhet.
• Mild och skonsam baserad på citronsyra
• Effektiv vid låg dosering
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7521690 2x2,5 liter

SURE Washroom Cleaner&Descaler QS
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat högeffektiv produkt för daglig och periodisk rengöring av 
vattentåliga hårda ytor i badrum.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920824 2x2,5 liter

Sani Calc Pur-Eco QS
Avkalkningsmedel för sanitetsutrymmen
Surt medel för daglig eller periodisk rengöring av WC, etc. Löser snabbt 
upp kalkavlagringar från syratåliga ytor. För mjukt och medelhårt 
vatten. Koncentrerad, med färg, med parfym. För användning i 
QuattroSelect doseringsenhet.
• Effektiv avkalkningsförmåga med skonsamt och miljövänlig syra
• Avlägsnar kalkavlagringar effektivt
• Med frisk och fräsch citrusdoft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7520046 2x2,5 liter

Sani Calc QS
Kraftfullt avkalkningsmedel för sanitetsutrymmen
Surt kraftfullt medel för periodisk rengöring och avkalkning av WC, etc. 
Löser snabbt upp kalkavlagringar från syratåliga ytor. För mjukt och 
medelhårt vatten. Koncentrerad, med färg, med fräsch parfym. För 
användning i QuattroSelect doseringsenhet.
• Effektiv avkalkning av golv, väggar och andra ytor i badrummet
• Fosforsyrabaserad, ger kraftfull och snabb verkan
• En del av en mångsidig produktserie för QuattroSelect

Artikel nr Förpackning

7517093 2x2,5 liter

Tillbehör doseringssystem

Appliceringsflaska till Jontec 300
Appliceringsflaska till Jontec 300
För applicering av produkt. 500 ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513979 1x6 st
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Sprayflaska till Jontec 300
Sprayflaska till Jontec 300
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, grön.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513967 1x5 st

Appliceringsflaska till Jontec Forward
Appliceringsflaska till Jontec Forward
För applicering av produkt. 500 ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513982 1x6 st

Appliceringsflaska till Jontec Tensol
Appliceringsflaska till Jontec Tensol
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513980 1x6 st

Sprayflaska till Jontec Tensol
Sprayflaska till Jontec Tensol
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, grön.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7524057 1x5 st

Appliceringsflaska till Sprint 200
Appliceringsflaska till Sprint 200
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513974 1x6 st

Sprayflaska till Sprint 200
Sprayflaska till Sprint 200
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, blå.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513961 1x5 st

Appliceringsflaska till Sprint Emerel
Appliceringsflaska till Sprint Emerel
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513977 1x6 st

Sprayflaska till Sprint Emerel
Sprayflaska till Sprint Emerel
Inklusive munstycke, 500 ml, blå.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7517993 1x5 st

Appliceringsflaska till Sprint Glass
Appliceringsflaska till Sprint Glass
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7514006 1x6 st

Sprayflaska till Sprint Glass
Sprayflaska till Sprint Glass
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, blå.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513964 1x5 st
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Appliceringsflaska till Sani 100
Appliceringsflaska till Sani 100
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513970 1x6 st

Sprayflaska till Sani 100
Sprayflaska till Sani 100
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, röd.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513959 1x5 st

Appliceringsflaska till Sani 4 in 1
Appliceringsflaska till Sani 4 in 1
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med böjd appliceringspip för bra åtkomst i WC stol
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7524054 1x6 st

Sprayflaska till Sani 4 in 1
Sprayflaska till Sani 4 in 1
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, röd.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7524055 1x5 st

Appliceringsflaska till Sani Cid
Appliceringsflaska till Sani Cid
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med appliceringspip
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513971 1x6 st

Sprayflaska till Sani Cid
Sprayflaska till Sani Cid
Inklusive spraymunstycke, 500 ml, röd.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Färgkodat spraymunstycke
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513960 1x5 st

Appliceringsflaska till Sani Calc
Appliceringsflaska till Sani Calc
För applicering av produkt. 500ml.
• Hållbar screentryckt flaska
• Ingen etikett som kan lossna
• Med böjd appliceringspip för bra åtkomst i WC stol
• Återfyllningsbar

Artikel nr Förpackning

7513972 1x6 st

Appliceringsflaska neutral
Appliceringsflaska neutral
Appliceringsflaska neutral, 500 ml, utan märkning. För användning med 
doseringssystem.

Artikel nr Förpackning

7513772 1x6 st

Sprayflaskor neutral
Sprayflaska neutral
Sprayflaskor neutral, 500 ml, färgade spraymunstycke, utan märkning. 
För användning med doseringssystem.

Artikel nr Förpackning

7510416 1x5 st, vit

7510424 1x5 st, blå

7510423 1x5 st, röd

7514004 1x5 st, grön

Spraymunstycke Skum
För sprayflaskor till doseringssystem.

Artikel nr Förpackning

7008810 1x5 st

Doseringskapsyl 5-20 ml
Doseringskapsyl för 1 liter flaskor

Artikel nr Förpackning

7510410 1x6 st
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Room Care Hotellstädsystem
Room Care är en unik, heltäckande rengöringslösning för hotellverksamhet.
Den omfattar såväl kemikalier som redskap och metoder för att täcka upp alla 
rengöringsbehov som finns för att rengöra hotellrum oavsett storlek på hotell. 
Formuleringarna i produkterna är framtagna för att vara så effektiva och säkra 
som möjligt för att leva upp till de rengöringskrav som ställs på ett hotell. 
Room Care-serien innehåller produkter både i bruksfärdig lösning samt i 
koncentrerad form för spädning med Divermite-systemet. Flera produkter är 
miljömärkta.

Room Care-serien

Room Care R1
Surt toalettrengöringsmedel
Med behaglig doft för WC-stol och urinoarer. Löser effektivt kalk- och 
rostbeläggningar. Flaska med böjd pip. Används manuellt.
• Rengöringsmedel för toalettstolar och urinoarer
• Citronsyrebaserad formula
• Vidhäftningsegenskaperna optimerar rengöringsresultatet även på 

vertikala/lutande ytor
• Böjd pip på korken

Artikel nr Förpackning

101103800 6x750 ml

Room Care R2
Allrengöringsmedel
Med behaglig doft för regelmässig rengöring av alla vattentåliga ytor, 
även i våtutrymmen. Används manuellt. Ett spraymunstycke medföljer 
förpackningen.
• Snabb och mild borttagning av fett- och vattenlösliga
• Lätt alkalisk med frisk och fräsch doft
• Daglig användning förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar i 

våtutrymmen

Artikel nr Förpackning

101101233 6x750 ml

Room Care R3
Glasputsmedel
Med behaglig doft. Avsett för fönster, speglar, glasdörrar, rostfritt 
stål, krom- och plastlaminat. Används manuellt. Ett spraymunstycke 
medföljer förpackningen.
• Torkar snabbt utan att lämna spår
• Idealisk för rengöring av glas och andra vattentåliga hårda ytor som 

t.ex. fönster, speglar, kakel och övriga glaserade keramiska ytor
• Tar mycket snabbt bort fett
• Efterlämnar en angenäm doft

Artikel nr Förpackning

7509658 6x750 ml

Room Care R4
Möbelpolish
För snabbt och lätt underhåll av trä - och laminatytor, t.ex. möbler och 
dörrar. Med behaglig doft. Används manuellt. Ett spraymunstycke 
medföljer förpackningen.
• Snabb och effektiv
• Rengör, ger glans och skyddar i ett steg
• Polerbar till hög glans
• Frisk och fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7509661 6x750 ml

Room Care R5
Luftrenare
Tar bort all obehaglig doft, även tobaksrök. Används manuellt. Ett 
spraymunstycke medföljer förpackningen.
• Luftrenare i sprayform
• Friskar upp luften i rummet
• Efterlämnar en behaglig doft

Artikel nr Förpackning

7509664 6x750 ml

DI R7 Pur-Eco
Flytande skurmedel för rengöring alla vattentåliga ytor
Flytande skurcreme för snabbt och effektiv rengöring av vattentåliga 
ytor såsom emajl, kakel, porslin och rostfritt. Icke repande formulering.
• Snabbverkande och tuff mot fläcker
• Enkelt att skölja
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101101736 12x500 ml

Spraymunstycke till Room Care-flaskor
Spraymunstycke till Room Care-flaskor (RTU)
Spraymunstycke till Room Care-flaskor. Passar till RTU Room Care-
flaskor.

Artikel nr Förpackning

6969080 1x5 st, R2 grön - skum

6969090 1x5 st, R3 blå

6969100 1x5 st, R4 brun

6969110 1x5 st, R5 röd

DI Room Care korg
Korg med insats komplett, svart
Nya Room Care korg är gjort av 100% återvunnen material. För 
städtillbehör och flaskor till Room Care-system eller lokavårdsrengöring. 
Korgen rymmer upp till 5 flaskor samt toalettborste. Skapa extra 
utrymme för dukar eller annan redskap med dem flyttbara 
förlängningar. Det ingår 1 st insats, 2 st extra förlängningar, 1st 
toalettborsthållare samt själva korgen.
• Ergonomisk utformade handtag
• Gjort av 100% återvunnen material
• Flyttbara förlängningar
• Medtagbar toalettborstehållare

Artikel nr Förpackning

D7524356 1x1 st, komplett
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Room Care Divermite doseringssystem

Dispenser Divermite S för Room Care
Dispenser för dosering i flaska.
För påfyllning av flaskor till Room Care hotellstädsystem.
• Effektiv doseringskontroll
• Enkel att montera och att använda
• Ger dig fullständig koll på kemförbrukningen

Artikel nr Förpackning

67791 1x1 st

Room Care R1-plus fresh
Alkaliskt sanitets- och WC-rent i koncentrat
Alkaliskt WC-rent i koncentrat. Effektiv formulering som gör rent och 
förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar. Används endast genom 
Diverseys Divermitesystem.
• Alkaliskt medel som rengör och avfettar
• Effektiv för daglig rengöring
• Motverkar uppbyggnad av kalkavlagringar vid daglig användning
• Enkel och rätt spädning med Divermite-systemet
• Miljömärkt med EU-Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7517320 2x1,5 liter

Room Care R2-plus free
Allrengöringsmedel i koncentrat
Lämplig för manuell rengöring av interiörer med duk eller mopp. Utan 
färg, utan parfym. Används endast genom Diverseys Divermitesystem. 
Miljömärkt med Svanen.
• Lämplig för manuell interiörrengöring på vattentåliga, hårda ytor
• Säker att använda, minimal risk för personer med känslig hy
• Utan färg, utan parfym
• Enkel och rätt spädning med Divermite-systemet
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100863407 2x1,5 liter

Room Care R3-plus Pur-Eco
Allrengöring och glasputs i koncentrat
Avsett för fönster, speglar, glasdörrar, rostfritt stål, krom- och 
plastlaminat. Används endast genom Diverseys Divermitesystem.
• Torkar snabbt utan att lämna spår
• Idealisk för rengöring av glas och andra vattentåliga hårda ytor
• Efterlämnar en angenäm fräsch doft
• Enkel och rätt spädning med Divermite-systemet
• Miljömärkt med EU-Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101100172 2x1,5L

Room Care R9-plus Pur-Eco
Surt sanitets- och WC-rent i koncentrat
Surt rengöringsmedel för rengöring av WC, urinoarer, etc. Löser snabbt 
upp kalkavlagringar från syratåliga ytor. Koncentrat, med färg, med 
parfym. Miljömärkt.
• Surt medel till daglig sanitetsrengöring
• Motverkar uppbyggnad av kalkavlagringar vid daglig användning
• Lämlig för kromade och rostfria ytor
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7519612 2x1,5 liter

Room Care Divermite tomma flaskor till 
R1, blå
För återfyllning i Divermite S påfyllningsstation
300 ml per flaska. Med doseringskork.

Artikel nr Förpackning

1204320 1x6 st

Room Care Divermite tomma flaskor till 
R2, grön
För återfyllning i Divermite S påfyllningsstation
300 ml per flaska. Med spraymunstycke.

Artikel nr Förpackning

1204321 1x6 st

Room Care Divermite tomma flaskor till 
R3, ljusblå
För återfyllning i Divermite S påfyllningsstation
300 ml per flaska. Med spraymunstycke.

Artikel nr Förpackning

1204323 1x6 st

Room Care Divermite tomma flaskor till 
R9, lila
För återfyllning i Divermite S påfyllningsstation
300 ml per flaska. Med spraymunstycke.

Artikel nr Förpackning

1204326 1x6 st

Spraymunstycke till Room Care Divermite-
flaskor
Spraymunstycke till Room Care Divermite-flaskor
Spraymunstycken till Room Care-flaskor som extra tillbehör. Passar till 
Divermite tomma flaskor.

Artikel nr Förpackning

68254 1x1 st, blå R3

68255 1x1 st, grön R2, skum

68256 1x1 st, röd R2

1200530 1x1st, vit - skum
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System för mopptvätt

Clax Microwash Forte Pur-Eco
Specialtvättmedel för mikrofiberprodukter.
Enzymbaserat pulvertvättmedel för effektiv och skonsam tvätt av 
mikrofiber. Även utmärkt för kulörtvätt. Låg dosering. Framtaget för 
användning i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Bibehåller mikrofiberns funktion
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Motverkar förgråning av textilierna
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7514055 1x9 kg

Clax Universal Pur-Eco
Flytande tvättmedel för städtextilier.
Flytande alkaliskt tvättmedel för skonsam och hygiensäker tvätt av 
städtextilier. Produkten är främst avsedd för professionella tvätterier 
inkl OPL tvätterier. Produkten är utvecklad för manuell och automatisk 
dosering.
• Särskilt lämpad för tvätt av städtextilier av bomull och/eller syntetfiber
• Kan användas för tvätt av alla textilier
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7522781 1x10 liter

7522782 1x200 liter

Clax Moppkonservering F
Flytande konserveringsmedel.
Flytande konserveringsmedel för förpreparerade fuktmoppar. 
Mopparna kan förvaras fuktiga upp till tre dygn.
• Förhindrar tillväxt av  bakterier och mögel upp till tre dygn i tvättade 

mopp- och svabbgarn
• Doseras automatiskt i tvättprocessen

Artikel nr Förpackning

100915791 1x10 liter

100915792 1x200 liter

TASKI tappkran
Tappkran

Artikel nr Förpackning

9103756 1x1 st, 10 liters

7502020 1x1 st, 20 liters

Dunkhållare
Dunkhållare för 10-litersdunkar.
För 2 st 10-litersdunkar

Artikel nr Förpackning

67904 1x1 st

Jontec Tensol free
Golvrengörings- och underhållsprodukt, för automatisk dosering
Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel för automatisk dosering 
till tvättmaskin för preparering av städklara textilier. Icke filmbildande 
produkt för rengöring och underhåll av behandlade och obehandlade 
vattentåliga hårda golv. Skapar en halksäker och smutsavvisande 
golvyta utan rester eller hinna. Svarar effektivt mot polering och ger 
glans. Utan färg, utan parfym.
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Lämplig för att impregnera moppar och dukar i tvättmaskin
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• pH neutral, lågskummande, utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101103777 2x5 liter

Ytor för livsmedelsproduktion
Rengöring och desinfektion för öppen rengöring i lokaler för 
livsmedelsproduktion
I utrymmen där livsmedel tillverkas ställs extra stora krav på hygienen - både från 
lagstiftaren och från slutkonsumenten. Diverseys produkter för öppen rengöring 
är speciellt anpassade för behoven inom livsmedelstillverkning: effektiva även mot 
tuff smuts, tillförlitliga när det gäller rengörings- och desinfektionseffekten samt 
med genomtänkta egenskaper för smidigare användning.

Öppen rengöring - OPC

Diverfoam SMS HD VF22
Kraftigt skumrengöringsmedel för daglig & periodisk öppen rengöring. 
Även för aluminium. För rengöring av golv, väggar, processutrustning, 
beredningsabord, utsidan av tankar, transportbanor, etc  Tar bort tuff & 
fastbränd smuts.  Används i de flesta utrustningar för skumapplicering.
• Kraftfull rengöringseffekt
• Även lämplig för mjuka metaller
• Effektivt även för påbränd smuts
• Lätt att skölja bort

Artikel nr Förpackning

7509265 1x20 liter

Enduro Chlor VE5
Kraftfullt klorerat alkaliskt rengöringsmedel med extra god vidhäftning, 
tixofoam för öppen rengöring.
Kraftfullt klorerat alkaliskt rengöringsmedel med extra god 
vidhäftning, tixofoam för öppen rengöring.  Lämpligt för kraftigt 
nedsmutsade miljöer som slakt & charkindustrin, fågelförädling, fisk & 
grönsaksanläggningar.
• Kraftfullt klorerat alkaliskt rengöringsmedel med extra god 

vidhäftning, tixofoam.
• Tar effektivt bort fett & andra föroreningar
• En applicering räcker
• Innehåller aktivt klor
• Snabb vattenbesparande sköljning

Artikel nr Förpackning

7511375 1x20 liter
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EnduroUniphase
Alkaliskt rengöringsmedel med hög komplexbildningsförmåga
EnduroUniphase är ett alkaliskt rengöringsmedel med hög 
komplexbildningsförmåga för kraftfull rengöring inom livsmedels-, 
dryckes- och mejeriindustrin.
• Kraftfullt rengöringsmedel
• Lämpligt för områden med hög vattenhårdhet
• Förhindrar beläggningar, inget behov för periodisk rengöring med syra

Artikel nr Förpackning

7515342 1x20 liter

Aciplusfoam VF59
Surt skumrengörings- avkalkningsmedel för öppen rengöring.
Surt skumrengörings- avkalkningsmedel för daglig och periodisk öppen 
rengöring.  För processutrustning, kokkärl, utsidan av lagertankar, 
transportband etc.  Även för aluminium
• Surt avkalkningsmedel/ skumrengöringsmedel för öppen rengöring
• För diverse öppen rengöring
• Även för aluminium
• Lätt att skölja av

Artikel nr Förpackning

100844772 1x20 liter

Suredis VT1
Tensidbaserat desinfektionsmedel för öppen desinficering.
Tensidbaserat desinfektionsmedel för desinficering av öppna ytor.  
Effektiv mot brett spektrum av mikroorganismer.  Kan användas för 
processutrustning, golv, väggar, etc inom livsmedelsindustrin.  För 
manuell applicering, blötläggning, sprayning och för fogging.
• Tensidbaserat desinfektionsmedel
• För desinficering av öppna ytor
• Effektivt mot brett spektrum av mikroorganismer
• För manuell, blötläggning, spray och fogging

Artikel nr Förpackning

100960008 1x20 liter

CIP disk

Cipton VC11L
Alkaliskt skumdämpat CIP-rengöringsmedel för en stor mängd 
applikationer, speciellt effektivt i hårt vatten.
Alkaliskt skumdämpat CIP-rengöringsmedel för en stor mängd 
applikationer, speciellt effektivt i hårt vatten.  Lämpligt för bryggeri- & 
mejeriapplikationer.  Tar effektivt bort fet smuts, proteiner & andra 
föroreningar från varma ytor.
• Lågskummande CIP-rengöringsmedel.
• Effektivt mot fett, proteiner, etc.
• Utmärkt för varma sidan i mejeriet
• Kan rengöra jäsningstankar o flaskdiskar
• Kan doseras konduktometriskt

Artikel nr Förpackning

7512916 1x20 liter

Divosan  TC86 VS8
Klorerat lågskummande rengörings- och desinfektionsmedel för  
användning i hårt vatten. pH: ca 12,5.
Klorerat alkaliskt rengöringsmedel för CIP- & sprayrengöring. Kraftfullt 
& effektivt med brett användningsområde.  Rengör och desinficerar.  Tar 
mycket effektivt bort proteiner
• Lågskummande klorerat CIP-rengöringsmedel
• Bred effekt mot mikroorganismer
• Tar effektivt bort proteiner
• Effektivt i hårt vatten
• Lågskummande

Artikel nr Förpackning

7510576 1x20 liter

Divosan Hypochlorite VT3
Desinfektions- och blekmedel baserat på aktivt klor.
Oxiderande högeffektivt desinfektions- och blekmedel baserat på aktivt 
klor.  För användning inom dryckesindustrin och mejerier.
• Kraftfullt desinfektionsmedel baserat på aktivt klor
• Verksamt mot alla typer av mikroorganismer
• Både för CIP och öppen desinficering
• För manuell, blötläggning, spray och aut dosering

Artikel nr Förpackning

100868734 1x20 liter

100864735 1x200 liter

Ytdesinfektion

Divodes FG VT29
Snabbverkande alkoholbaserat desinfektionsmedel för öppen 
desinfektion.
Snabbverkande bredspektrigt alkoholbaserat desinfektionsmedel för 
desinfektion av öppna spritbeständiga ytor. Färdig brukslösning.   Ingen 
eftersköljning krävs. Finns även som wipes.
• Bredspektrigt alkoholbaserat desinfektionsmedel
• Ingen eftersköljning behövs
• Färdig brukslösning, även som wipes
• Skummar ej
• Lämnar inga rester

Artikel nr Förpackning

7511257 2x5 liter

7511262 6x750 ml

100861996 1x1000 wipes
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Lokalvårdsutbildningar
Diverseys utbildningar för professionell lokalvård
Genom Diversey Consulting erbjuder vi vår expertis i form av övergripande 
utbildningar för de mest skilda rengöringsområden. När ni anlitar våra konsulter 
säkerställer ni att era rengöringsinsatser kommer att ge bästa möjliga resultat i 
framtiden – ekonomiskt, kvalitetsmässigt och miljömässigt.

Generell städning

SRY Bas
Utbildning enligt OCN och SRY kriterier för validering av städpersonal 
samt utbildning enligt SRY bas. Kurslängd beroende på deltagarnas 
förkunskaper.
Utbildningen innefattar bl.a.: Kemitekniska medel, golv och 
inredningsmaterial, ekonomi, miljö och arbetsmiljö, service och 
kvalitet, manuella och maskinella metoder samt ergonomi.    Kurslängd 
beroende på kursdeltagarnas förkunskaper i städning, datorvana samt 
svenska språket, minimum 2 heldagar totalt (fördelas på två grupper x 
4 halvdagar  inklusive test).    Utbildningsmaterial, dokumentation och 
certifiering ingår.

Artikel nr Förpackning

930203 4x1 halvdag (ca)

SRY
Utbildning enligt kriterierna från Servicebranschens Yrkesnämnd för 
utfärdande av yrkesbevis. 6 heldagar.
Kursen innehåller bl. a. avsnitt om kemitekniska medel, 
materialkännedom, service och kvalitet samt ergonomi och miljö. 
Kursen innehåller både teori och praktik. Kurslängd 6 heldagar inklusive 
test. Utbildningsmaterial, dokumentation och certifiering ingår. 
Teoretiskt och praktiskt prov om deltagarna önskar.

Artikel nr Förpackning

930202 6x1 heldag

INSTA 800 Bas - SS 62 78 01:2006
Genomgång av kvalitetsstandarden för beställare eller leverantör av 
städtjänster.
Kursinnehåll: Genomgång av hur standarden för städkvalitet är 
uppbyggd. Förklaring av begreppen kvalitetsnivåer, kvalitetsprofiler 
och objektsgrupper m.m. Teoretisk och praktisk genomgång av hur 
en kontroll genomförs. Kursen vänder sig till beställare eller leverantör 
av städtjänster. Utbildningsmaterial, dokumentation och diplomering 
ingår.

Artikel nr Förpackning

930205 1x1 heldag

Grundläggande städutbildning
Introduktion till städyrket
Kursen vänder sig till nyanställda, vikarier eller timanställda som har 
behov av en introduktion till städyrket. Målet med utbildningen är att 
deltagarna efter kursen skall kunna utföra daglig städning på egen 
hand. I utbildningen ingår bl.a. kunskaper om kemikalier, hygien, samt 
de vanligast förekommande städmetoderna för att efter kursen kunna 
utföra daglig städning. Kurslängd 1 heldag – 1,5 dag beroende på 
hur mycket praktik och maskingenomgång som beställaren önskar. 
Utbildningsmaterial, dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930195 1x1-1,5 heldag

Maskinkörkort
Teori och praktiska övningar med olika maskinmodeller.
Vi går igen följande maskiner: Kombimaskiner, singelskurmaskiner, 
polermaskin, våtsug samt ångmaskin. Dessutom pratar vi om elsäkerhet 
och personlig skyddsutrustning. Utbildningsmaterial, dokumentation 
och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930204 1x1 heldag

Städning i speciella miljöer

Storstädning, sanering och flyttstädning
Utbildningen för specialister
Utbildningen riktas till specialister som arbetar med storstädning, 
sanering och flyttstädning. Följande ingår i kursen: Varför städar vi; 
identifiering av olika golv- och inredningsmaterial; maskinkunskap, 
elsäkerhet och skyddsutrustning; produkter för skyddsbehandling av 
golv; principer för storstädning, flyttstädning och sanering, Zinnerska 
cirkeln; allmän metodkunskap. Utbildningsmaterial, dokumentation och 
diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930198 2x1 heldag

Städning i vårdmiljö
Utbildning för städare som arbetar i vårdinrättningar.
Följande ingår i kursen: Varför städar vi; städning och rutiner i 
vårdmiljö; Zinnerska cirkeln; rengöringskemikalier; mekaniska metoder; 
mikrofiberkunskap; maskinell städning m.m. Utbildningsmaterial, 
dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930200 1x1 heldag

Städning i livsmedelslokaler
Utbildning för städare som arbetar i livsmedelslokaler samt för 
kökspersonal.
Följande ingår i kursen: Varför städar vi; städning och rutiner i 
livsmedelslokaler; Zinnerska cirkeln; rengöringskemikalier; desinfektion; 
hygienplaner och färgkoder; personlig hygien och skyddskläder m.m. 
Utbildningsmaterial, dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930201 1x1 halvdag

Städning i kök
Utbildning för städare som arbetar i kök samt för kökspersonal.
Följande ingår i kursen: Varför städar vi; städning och rutiner i kök; 
Zinnerska cirkeln; rengöringskemikalier; desinfektion; hygienplaner och 
färgkoder; personlig hygien och skyddskläder m.m. Utbildningsmaterial, 
dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930201 1x1 halvdag
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Städning av golv och fönster

Golvvårdsutbildning, elastiska material
Teori och praktiskt genomförande av golvvård på PVC- och linoleumgolv.
Följande ingår i kursen: Varför behövs golvvård; identifiering av 
olika golvmaterial; maskinkunskap och elsäkerhet; personlig 
skyddsutrustning; produkter för skyddsbehandling av golv; 
metodkunskap om läggning av golvskydd; daglig och periodiskt 
underhåll; praktiska övningar plast- och linoleumgolv m.m. 
Utbildningsmaterial, dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930196 2x1 heldag

Golvvårdsutbildning, trä och sten
Teori och praktiskt genomförande av golvvård på trä- och stengolv.
Följande ingår i kursen: Varför behövs golvvård; identifiering av olika 
golvmaterial; maskinkunskap, elsäkerhet och skyddsutrustning; 
produkter för skyddsbehandling av golv; metodkunskap om läggning av 
golvskydd; praktiska övningar stengolv och trägolv. Utbildningsmaterial, 
dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930197 2x1 heldag

Fönsterputsning
Utbildningen för fönsterputsare.
Kursen riktas till specialister som arbetar med fönsterputs. 
Utbildningsdagen varvar teori och praktiska övningar. Vi går igenom 
materialkunskap, arbetsteknik, säkerhet och vad som ingår i tjänsten 
m.m. Utbildningsmaterial, dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930199 1x1 heldag
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Komplett sortiment för restauranger och storkök i alla storlekar
Som komplett hygienleverantör hjälper vi er att imponera på era gäster. En ren, fräsch restaurangmiljö, skinande rena 
bestick, porslin och servetter - med våra produkter och doseringssystem når ni enkelt och effektivt de rätta resultaten! 
Vi hjälper er dessutom att följa alla regler och lagar inom hygien och rengöring samt att jobba i enlighet med 
egenkontrollen. Vårt utbud för restauranger innehåller även vårt unika SURE sortiment från förnyelsebara växtmaterial.

Storkök

www.diversey.com 
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 82533 sv 12/19

TASKI AERO BP ryggdammsugare

Den enda ryggdammsugaren som fungerar även som såväl 
standarddammsugare som lövblås, en riktig 3 i 1 lösning!

AERO BP 
AERO BP Litium

Flexibel för 
alla lösningar

Effektiv 
sugkraft

Komfortablel 
och ergonomisk

Lätt, tyst och 
diskret
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Maskindiskmedel

Maskindiskmedel för slutet system

Suma Revoflow Max P2
Högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel. Enbart avsedd för 
Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Max P2 är ett koncentrerat, maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt 
sammansatt för mjuka och medelhårda vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad

Artikel nr Förpackning

7515302 3x4,5 kg kassett

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2
Högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel, miljömärkt. Enbart 
avsedd för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 är ett miljömärkt koncentrerat, 
maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett 
och stärkelse, speciellt sammansatt för mjuka och medelhårda vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7518872 3x4,5 kg kassett

Suma Revoflow Max Pur-Eco 0P P2
Högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel, miljömärkt utan fosfat. 
Enbart avsedd för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Max Pur-Eco 0P P2 är ett miljömärkt koncentrerat, 
maskindiskmedel utan fosfat som effektivt rengör och löser 
beläggningar från fett och stärkelse, speciellt sammansatt för mjuka 
och medelhårda vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
• Fri från fosfat
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7522529 3x4,5 kg kassett

Suma Revoflow Lime Pur-Eco P4
Högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel. Enbart avsedd för 
Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Lime Pur-Eco P4 är ett högkoncentrerat, 
maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från 
fett och stärkelse, speciellt sammansatt för alla vatten. Effektiv 
skumdämpning. Miljömärkt med EU Ecolabel.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
• Utmärkt diskresultat i alla vattenhårdheter
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101100687 3x4,5 kg kassett

Suma Revoflow Clean P6
Högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel för alla vatten. Enbart 
avsedd för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Clean P6 är ett koncentrerat, maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt 
sammansatt för medelhårda och hårda vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
• Mycket effektiv diskkraft i alla vatten

Artikel nr Förpackning

7514623 3x4,5 kg kassett

Suma Revoflow Safe P9
Aluminiumsäkert granulerat maskindiskmedel för alla vatten. Enbart 
avsedd för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Safe P9 är ett aluminiumsäkert maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt 
sammansatt för alla vatten. Innehåller klor.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Aluminiumsäker
• Bleker effektivt bort missfärgningar från te och kaffe

Artikel nr Förpackning

7514624 3x4,5 kg kassett

Suma Revoflow Safe Pur-Eco P10
Aluminiumsäkert granulerat maskindiskmedel för alla vatten, 
miljömärkt. Enbart avsedd för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Safe Pur-Eco P10 är ett aluminiumsäkert 
maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett 
och stärkelse. Produkten är speciellt sammansatt för mjuka/medelhårda 
till hårda vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning, inget vatten i kontakt 

med pulver i kapseln
• Aluminiumsäker
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

101100268 3x4,0 kg kassett

Suma Forte Plus Pur-Eco L54 SafePack
Alkaliskt flytande maskindiskmedel, miljömärkt. Enbart avsedd för 
SafePack-systemet.
Suma Forte Plus Pur-Eco L54 är ett koncentrerat, flytande högalkaliskt 
maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett 
och stärkelse speciellt sammansatt för mjuka till medelhårda vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Högalkalisk med effektiv diskkraft
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7516078 1x10 liter SafePack

Storkök
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Ekonomisk säker rengöring 
& hygien med SafePack
www.diversey.com
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SafePack

Det unika förpackningssystemet 
SafePack är ett unikt helt slutet förpackningssystem, designat 
för att göra professionell rengöring helt säkert för användaren, 
för farliga rengöringsmedel såsom maskindiskmedel, grovrent, 
desinfektionsrent samt ugnsrent.
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Suma Nova Pur-Eco L6 SafePack
Alkaliskt flytande maskindiskmedel, miljömärkt. Enbart avsedd för 
SafePack-systemet.
Suma Nova Pur-Eco L6 är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel 
som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse 
speciellt sammansatt för alla vatten.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516072 1x10 liter SafePack

Suma Jade Pur-Eco L8 SafePack
Aluminiumsäkert lågalkaliskt flytande maskindiskmedel, miljömärkt. 
Enbart avsedd för SafePack-systemet.
Suma Jade Pur-Eco L8 är ett koncentrerat aluminiumsäkert 
maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar 
från fett och stärkelserik smuts. Produkten är sammansatt för alla 
vattenhårdheter.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Aluminiumsäkert
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7516079 1x10 liter SafePack

Suma Unison Special G4
Högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel, miljömärkt. Effektivt i 
alla vattenhårdheter. Enbart avsedd för Unison doseringssystem.
Suma Unison Special G4 är ett högkoncentrerat maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt 
sammansatt för alla vatten.
• Säkert, slutet system
• Utmärkt diskresultat i alla vattenhårdheter
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516082 3x4,5 kg kassett

Suma Unison Opal G9
Aluminiumsäkert högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel för alla 
vatten. Enbart avsedd för Unison doseringsutrustning.
Suma Unison Opal G9 är ett aluminiumsäkert maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, produkten 
är speciellt sammansatt för mjuka/medelhårda vatten. Innehåller klor.
• Säkert, slutet system
• Aluminiumsäkert
• Bleker effektivt bort missfärgningar från te och kaffe

Artikel nr Förpackning

7510101 3x4,5 kg kassett

Ekonomisk säker rengöring 
& hygien med SafePack
www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 80351 se 07/19 *The hummingbird and wing shape logo is a trademark of Diversey, Inc

SafePack

Det unika förpackningssystemet 
SafePack är ett unikt helt slutet förpackningssystem, designat 
för att göra professionell rengöring helt säkert för användaren, 
för farliga rengöringsmedel såsom maskindiskmedel, grovrent, 
desinfektionsrent samt ugnsrent.



Storkök

Suma Unison Diamond Pur-Eco G10
Aluminiumsäkert högkoncentrerat granulerat maskindiskmedel för alla 
vatten, miljömärkt. Enbart avsedd för Unison doseringsutrustning.
Suma Unison Diamond Pur-Eco G10 är maskindiskmedel som effektivt 
rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, produkten är 
speciellt sammansatt för mjuka/medelhårda vatten. Aluminiumsäker.
• Säkert, slutet system
• Aluminiumsäkert
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

101100511 3x4,0 kg kassett

Maskindiskmedel för manuell dosering

Suma Base free M4
Blötläggnings- och maskindiskmedel, miljömärkt.
Högeffektivt granulerat blötläggnings- och maskindiskmedel. För alla 
typer av diskgods och vattenhårdheter. Innehåller enzym och helt 
miljöanpassat blekmedel utan klor. Lågakaliskt och icke frätande. 
Flaskan har barnsäker förslutning.
• För alla typer av diskgods och vattenhårdheter
• Lågakaliskt och icke frätande
• Flaskan har barnsäker förslutning
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7510969 8x1,5 kg

Suma Dify
Maskindiskmedel med torkmedelsfunktion för underbänk- och 
huvdiskmaskiner.
För alla typer av diskgods och vattenhårdheter. Innehåller blekmedel. 
Ingen doseringsutrustning krävs.

Artikel nr Förpackning

101100985 1x2,9 kg

Maskindiskmedel flytande

Suma Super L1
Högeffektivt flytande maskindiskmedel med blekmedel för mjuka och 
medelhårda vatten
Suma Super L1 är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser svåra beläggningar speciellt sammansatt för 
mjukt / medelhårt vatten.
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Effektiv i mjuka och medelhårda vatten
• Effektiv mot missfärgningar från te och kaffe

Artikel nr Förpackning

7010166 1x10 liter

Suma Ultra Pur-Eco L2
Högeffektivt  flytande maskindiskmedel för mjuka vatten, miljömärkt
Suma Ultra Pur-Eco L2 är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel 
som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse 
speciellt sammansatt för mjuka vatten.
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Effektiv vid mjuka vatten
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7515731 2x5 liter

7517237 1x10 liter

Suma Nova Pur-Eco L6
Alkaliskt flytande maskindiskmedel, miljömärkt
Suma Nova Pur-Eco L6 är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel 
som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse 
speciellt sammansatt för alla vatten.
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Effektiv i alla vatten
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515733 2x5 liter

7515734 1x10 liter

7515735 1x20 liter

7516073 1x200 liter

Suma Jade Pur-Eco L8
Aluminiumsäkert lågalkaliskt flytande maskindiskmedel, miljömärkt.
Suma Jade Pur-Eco L8 är ett koncentrerat aluminiumsäkert 
maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar 
från fett och stärkelserik smuts. Produkten är sammansatt för alla 
vattenhårdheter.
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Aluminiumsäkert
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7515739 1x10 liter

Suma Alu free L10
Aluminiumsäkert alkaliskt flytande maskindiskmedel för mjuka och 
medelhårda vatten, miljömärkt
Suma Alu free L10 är ett koncentrerat, flytande maskindiskmedel som 
effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse speciellt 
sammansatt för mjuka och medelhårda vatten. Produkten är speciellt 
lämplig för disk där aluminium och silver ingår.
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Speciellt sammansatt för disk i mjuka och medelhårda vatten
• Aluminiumsäkert
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7508317 1x10 liter

7508318 1x200 liter
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Suma Combi+ LA6
Flytande maskindiskmedel med inbyggd torkmedelsfunktion för mjuka 
och medelhårda till hårda vatten
Suma Combi+ LA6 använder en ny innovativ teknologi som kombinerar 
ett koncentrerat flytande maskindiskmedel med en inbyggd 
torkmedelsfunktion. Den rengör effektivt och löser beläggningar från 
fett och stärkelse i mjuka och medelhårda till hårda vatten. Inget extra 
torkmedel behövs.
• Effektiv i mjuka och medelhårda till hårda vatten
• Ny innovativ teknologi som kombinerar maskindiskmedel med en 

inbyggd torkmedelsfunktion
• Löser effektivt fett och fastbränd mat

Artikel nr Förpackning

101101254 2x5 liter

101101255 1x20 liter

Maskindisk övrig

Granuler
Originalgranuler för diskmaskiner
Materialet i granulerna får användas i kontakt med livsmedel.

Artikel nr Förpackning

5877020 1x20 liter

Salttabletter
Salttabletter för avhärdningsanläggningar
100% upplösligt regenereringssalt, passar alla typer av 
avhärdningsanläggningar för disk- och tvättmaskiner.

Artikel nr Förpackning

301505 1x10 Kg

Torkmedel och spolglans

Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17
Högkoncentrerat neutralt torkmedel för alla vatten, miljömärkt. Endast 
för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 är ett koncentrerat, lågskummande 
torkmedel med effektiv skumdämpande förmåga.
• Säker och korrekt dosering med Revoflow systemet
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Skumdämpande för att uppnå optimal torkning
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7519002 3x4 liter

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18
Högkoncentrerat surt torkmedel för alla vatten, miljömärkt. Enbart 
avsett för Revoflow doseringsutrustning.
Suma Pristine A18 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel som 
motverkar kalkbildning i diskmaskinen.
• Säker och korrekt dosering med Revoflow systemet
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Motverkar kalk och är utmärkt i hårda vatten
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7518739 3x4 liter

Suma Select Pur-Eco A7 SafePack
Högkoncentrerat neutralt torkmedel för alla vatten, miljömärkt.  Enbart 
avsedd för SafePack-systemet.
Suma Select Pur-Eco A7 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel 
med effektiv skumdämpning.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Skumdämpande för att uppnå optimal torkning
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516556 1x10 liter SafePack

Suma Crystal free A8 SafePack
Högkoncentrerat surt torkmedel för alla vatten, miljömärkt. Enbart 
avsedd för SafePack-systemet.
Suma Crystal free A8 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel 
som motverkar kalkbildning i diskmaskinen.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Motverkar kalk och är utmärkt i hårda vatten
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7518896 1x10 liter SafePack

Suma Unison Clar free A2
Högkoncentrerat neutralt torkmedel för alla vatten, miljömärkt. Enbart 
avsett för Unison doseringsutrustning.
Suma Unison Clar free A2 är ett koncentrerat, lågskummande 
torkmedel med effektiv skumdämpande förmåga.
• Säker och korrekt dosering med Unison systemet
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Skumdämpande för att uppnå optimal torkning
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7510554 3x4 liter
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Suma Unison Brite A1
Högkoncentrerat surt torkmedel för alla vatten.  Enbart avsett för 
Unison doseringssystem.
Suma Unison Brite A1 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel 
som motverkar kalkbildning i diskmaskinen.
• Säker och korrekt dosering med Unison systemet
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Motverkar kalk och är utmärkt i hårda vatten

Artikel nr Förpackning

7010151 3x4 liter

Suma Rinse A5
Neutralt torkmedel för alla vatten
Suma Rinse A5 är ett lågskummande torkmedel med effektiv 
skumdämpning.
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Skumdämpande för att uppnå optimal torkning

Artikel nr Förpackning

7010160 2x5 liter

7010131 1x20 liter

7010132 1x200 liter

Suma Select Pur-Eco A7
Högkoncentrerat neutralt torkmedel för alla vatten, miljömärkt.
Suma Select Pur-Eco A7 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel 
med effektiv skumdämpning.
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Skumdämpande för att uppnå optimal torkning
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516652 2x5 liter

7510556 1x20 liter

7510557 1x200 liter

Suma Crystal free A8
Högkoncentrerat surt torkmedel för alla vatten, miljömärkt.
Suma Crystal free A8 är ett koncentrerat, lågskummande torkmedel 
som motverkar kalkbildning i diskmaskinen.
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Motverkar kalk och är utmärkt i hårda vatten
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7510558 2x5 liter

Handdiskmedel

Suma Star Pur-Eco D1
Högkoncentrerat diskmedel för handdisk och allmän rengöring, 
miljömärkt.
För handdisk och allmän rengöring. Utan parfym.
• Högkoncentrerat och kostnadseffektivt
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516669 6x1 liter

7515247 2x5 liter

SURE Hand dishwash
Handdiskmedel
Koncentrerat lågskummande handdiskmedel för rengöring av kastruller, 
stekpannor, porslin, glas och alla diskbara köksredskap.
• Effektiv rengöring, lågskummande
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101100583 6x1 liter

101100604 2x5 liter

Sun Professional Handdiskmedel
Ett professionellt handdiskmedel som är miljömärkt med EU-Ecolabel, 
parfymfritt och passar för handdiskning av alla typer av diskbara 
köksredskap.
Den koncentrerade formulan är mild mot händerna samtidigt som den 
effektivt avlägsnar fett och är kraftfull mot ingrodda matrester. Den 
sköljs enkelt bort och efterlämnar ett överlägset glänsande resultat utan 
ränder.
• Effektiv mot ingrodda matrester
• Snabbverkande mot fett
• Mild mot händerna
• Parfymfri
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101101571 12x1 liter

101102044 2x5 liter (ej miljömärkt)

Suma Quick Foam D1.6
Handdiskmedel i skumflaska.
Suma Quick Foam D1.6 är ett högkoncentrerat handdiskmedel i 
skumform för rengöring av kastruller, stekpannor, porslin, glas och alla 
diskbara köksredskap. Varje tryck ger ca 0,8ml vilket ger 600 doseringar 
per flaska.
• Högkoncentrerad formula samt inbyggd skumpump ger låg 

förbrukning
• Inget behov av att fylla en diskho, diska direkt med skum på borste
• Stabilt skum garanterar långvarig effektivitet

Artikel nr Förpackning

100875934 6x475 ml
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Suma Light D1.2
Diskmedel för handdisk och allmän rengöring.
Effektivt diskmedel med färg och parfym för handdisk och allmän 
rengöring.

Artikel nr Förpackning

7511933 6x1 liter

7508229 2x5 liter

Rengöring och desinfektion

Allmän rengöring

Suma Multi free D2
Lågskummande lätt alkaliskt allrengöringsmedel för alla vattentåliga 
ytor, miljömärkt.
Appliceras manuellt, med lågtrycksutrustning eller med spraypistol. 
Fungerar även som handdiskmedel.
• Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor
• Effektiv i alla vattenhårdheter
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7508234 6x1 liter

7508235 2x5 liter

SURE Interior & Surface Cleaner
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100892011 2x5 liter

Suma Multi D2
Lågskummande lätt alkaliskt allrengöringsmedel för alla vattentåliga 
ytor.
Appliceras manuellt, använd doseringskapsyl 10ml artnr. 7008770
• Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor
• Effektiv i alla vattenhårdheter

Artikel nr Förpackning

7010025 6x2L

Suma Freeze D2.9
Alkoholbaserat allrengöringsmedel för rengöring i frysutrymmen.
Suma Freeze D2.9 är ett bruksfärdigt rengöringsmedel för manuell eller 
automatisk rengöring av alla ytor i frysrum vid temperaturer ner till 
-25°C. Lämplig för storkök samt livsmedelsindustrin.
• Kan användas på alla vanliga ytor i frysrum som är resistenta mot 

lösningsmedel
• Ingen avfrostning krävs

Artikel nr Förpackning

7522169 2x5 liter

Grovrengöring

Suma Extend D3
Högalkaliskt grovrengöringsmedel och fettlösare, aluminiumsäker
Suma Extend D3 är en effektiv fettlösare för rengöring av fett, fastbränd 
mat och olja från köksutrustning, ugnar, grillar, stekbord, filter och kåpor.
• Verkar snabbt och effektivt på ytor med mycket fett
• Produkten är säker på aluminium
• Oklassificerad formulering för ökad säkerhet

Artikel nr Förpackning

7010036 6x2 liter

Suma Gel Force D3.2
Extra kraftfullt högalkaliskt grovrengöringsmedel i gelform, miljömärkt.
Suma Gel Force D3.2 ett miljömärkt koncentrerat flytande 
rengöringsmedel / fettlösare speciellt sammansatt för att klara svårt 
nedsmutsade ytor i kök. Produkten är gel-baserad vilket ger extra 
vidhäftnings på ytorna som ska rengöras och därmed en effektivare 
rengöring. Frätande.
• Extra kraftfull för mycket effektivt avfettning
• Gel-baserad för extra vidhäftning och effektivare rengöring
• Passar utmärkt för spolanläggning
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7512919 2x5 liter

Suma Break up D3.5
Högalkaliskt kraftfullt grovrengöringsmedel, aluminiumsäker.
Suma Break up D3.5 är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel / 
fettlösare speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor 
i köket. Suma Break up D3.5 är utmärkt för rengöring av golv med 
moppsystem, lågtrycksanläggning eller skurmaskin.
• Mycket effektivt på feta ytor
• Produkten är säker på aluminium
• Skumdämpare gör den lämplig för skurmaskiner
• Passar utmärkt för spolanläggning

Artikel nr Förpackning

100862178 2x5 liter

Suma Break up D3.5 SafePack
Högalkaliskt kraftfullt grovrengöringsmedel, aluminiumsäker. Enbart 
avsedd för SafePack-systemet.
Suma Break up D3.5 är ett koncentrerat flytande rengöringsmedel / 
fettlösare speciellt sammansatt för att klara svårt nedsmutsade ytor 
i köket. Suma Break up D3.5 är utmärkt för rengöring av golv med 
moppsystem, lågtrycksanläggning eller skurmaskin.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Mycket effektivt på feta ytor
• Produkten är säker på aluminium
• Skumdämpare gör den lämplig för skurmaskiner
• Passar utmärkt för spolanläggning

Artikel nr Förpackning

100862176 1x10 liter SafePack
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Glasrengöring och stålglans

Suma Inox D7.1
Rengöring och stålglans till rostfria ytor.
Suma Inox D7.1 är ett polermedel för rostfria ytor som inte är i direkt 
kontakt med livsmedel.
• Skyddar känsliga ytor med hjälp av en skyddsfilm
• Höjer glans och lyster
• Motverkar fingeravtryck och vattenfläckar

Artikel nr Förpackning

7513553 6x750 ml

SURE Glass Cleaner
Glas- och allrengöringsmedel
Bruksfärdig rengöringsspray för effektiv glasrengöring och 
fönsterputsning.
• Effektiv rengöring av alla typer av vattentåliga ytor
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891496 6x750 ml

100891498 2x5 liter

Suma Rapid D6
Glasputsmedel
För rengöring av fönster, speglar, glasytor, kakel, blanka metallytor och 
andra vattentåliga hårda ytor.
• pH-neutral
• Snabbverkande
• Frisk och fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7511964 6x750 ml

Desinficerande rengöring

SURE Cleaner Disinfectant
Rengörings- och desinfektionsmedel
Koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel för rengöring och 
desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler.
• Högkoncentrerat rengörings- och deinfektionsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Extra skonsamt för såväl miljön som för din personal

Artikel nr Förpackning

100892313 6x1 liter

100892312 2x5 liter

Suma Bac D10
Rengöring och desinfektion av alla vattentåliga ytor.
Suma Bac D10 är ett koncentrerat, desinficerande rengöringsmedel 
för rengöring och desinfektion i ett steg inom storkök och 
livsmedelsindustri. Appliceras manuellt, med lågtrycksutrustning eller 
med spraypistol. Även för handdisk där desinfektion önskas.
• En produkt för både rengöring och desinfektion
• Löser effektivt fett och fastbränd mat
• Effektiv mot ett stort antal mikroorganismer
• Effektiv i alla vattenhårdheter

Artikel nr Förpackning

100856985 6x2 liter

100849171 2x5 liter

Suma Bac D10 SafePack
Rengöring och desinfektion av alla vattentåliga ytor. Enbart avsedd för 
SafePack-systemet.
Suma Bac D10 är ett koncentrerat, desinficerande rengöringsmedel 
för rengöring och desinfektion i ett steg inom storkök och 
livsmedelsindustri. Appliceras manuellt, med lågtrycksutrustning eller 
med spraypistol. Även för handdisk där desinfektion önskas.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• En produkt för både rengöring och desinfektion
• Löser effektivt fett och fastbränd mat
• Effektiv mot ett stort antal mikroorganismer
• Effektiv i alla vattenhårdheter

Artikel nr Förpackning

7511705 1x10 liter SafePack

Suma Alcohol Spray D4.12
Desinfektionsspray för ytor och utrustning.
Suma Alcohol Spray är en bruksfärdig produkt för desinfektion av 
alla hårda ytor såsom arbetsytor, mindre utrustning, redskap och 
dörrhandtag.
• Lätt att använda
• Krävs ingen eftertorkning
• Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer
• Snabbtorkande för effektiv hantering

Artikel nr Förpackning

100875598 6x750 ml

Suma Alcohol Wipes
Desinfektionsdukar för ytor och utrustning.
Suma Alcohol Wipes är bruksfärdiga engångsdukar för desinfektion 
av alla hårda ytor såsom arbetsytor, mindre utrustning, redskap och 
dörrhandtag.
• Lätt att använda
• Säkert att använda, ingen spray
• Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer
• Snabbtorkande för effektiv hantering

Artikel nr Förpackning

100878520 12x150 st
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Suma Tab D4
Klortablett för desinfektion.
Suma Tab D4 är en koncentrerad tablett för desinfektion för alla slags 
ytor. En tablett per 10 liter vatten motsvarar 150 ppm aktivt klor.
• Effektiv mot ett stort antal mikroorganismer
• Effektiv vid låg temperatur och vid kort kontakttid
• Säker att använda på alla ytor, även aluminium

Artikel nr Förpackning

100952085 4x300 st

Grill- och ugnsrengöring

Suma Grill D9
Kraftfullt ugn- och grillrengöringsmedel
Suma Grill D9 är ett högalkaliskt rengöringsmedel för regelbunden 
rengöring av svåra smutsbeläggningar från bl.a ugnar, grillar och 
stekbord. 2-litersflaskan förpackas med spraypistol.
• Kraftfull alkali lösgör även mycket svårt fastbränd smuts
• Utmärkt för ugnar, grillar, stekbord, salamander och i utspädd form 

för fritöser
• Kempåläggning med spraypistol för ökad säkerhet

Artikel nr Förpackning

7010064 6x2 liter

7010157 2x5 liter

Suma Max D9.2
Kraftfullt ugn- och grillrengöringsmedel
Suma Max D9.2 ett alkaliskt rengöringsmedel för regelbunden 
rengöring av svåra smutsbeläggningar från bl.a ugnar, grillar och 
stekbord. Förpackas med spraypistol.
• Effektiv även på mycket svårt fastbränd smuts
• Utmärkt för ugnar, grillar, stekbord, salamander och i utspädd form 

för fritöser
• Oklassificerad för extra säkerhet

Artikel nr Förpackning

100889123 6x2 liter

Suma Grill Gel D9.4
Kraftfullt ugn- och grillrengöringsmedel i gelform
Suma Grill Gel D9.4 är ett högalkaliskt rengöringsmedel för regelbunden 
rengöring av svåra smutsbeläggningar från bl.a ugnar, grillar och 
stekbord. Gelform ger extra bra vidhäftning och därmed bättre 
rengöring.
• Kraftfull alkali lösgör även mycket svårt fastbränd smuts
• Utmärkt för ugnar, grillar, stekbord och salamander
• Vidhäfter på vertikala ytor vilket ger lång kontakttid och effektivare 

rengöring

Artikel nr Förpackning

7511970 2x5 liter

Suma Protect D9.5
Ger en smutsavvisande film på varma ytor i ugnar och grillar
Suma Protect D9.5 är en bruksfärdig spray som ger en smutsavvisande 
film, utvecklad för förbehandling av uppvärmda ytor som inte kommer 
i kontakt med livsmedel. Smuts i ugnen fastnar på filmen vilket 
underlättar vid rengöring. Skyddsfilmen kan enkelt tas bort tillsammans 
med smutsen med vanligt handdiskmedel eller allrengöringsmedel.
• Ger en smutsavvisande film på varma ytor
• Förenklar rengöringsprocessen, smutsen fastnar på filmen
• Filmen tas enkelt bort med vanligt allrent
• Inget behov av skyddsutrustning för ökad säkerhet

Artikel nr Förpackning

7508270 6x750 ml

Suma Grill Hi-Temp D9.8
Ugn- och grillrengöringsmedel för höga temperaturer
Suma Grill Hi-temp D9.8 tar bort svåra smutsbeläggningar från fett och 
fastbränd mat vid höga temperaturer (från 100˚C). För rengöring av 
grillar, ugnar, minigrillar, paninigrillar, flatbäddsgrillar och toasters utan 
att först vänta på att ytorna ska svalna.
• Tar bort svåra smutsbeläggningar från fett och fastbränd mat
• Sparar tid, inget behov av nedkylning
• Mycket kostnadseffektiv samt är lätt att skölja rent
• Skonsam mot ytor, kan även användas på aluminium

Artikel nr Förpackning

6068775 6x2 liter

Bryta Ugn & Grill
Aerosol för rengöring av ugnar och grillar
Aerosolt skumrengöringsmedel för ugnar och grillar. Tar enkelt bort 
fastbränd smuts. Kan användas på kall eller varm ugn. Högalkalisk.
• Lösgör även mycket svårt fastbränd smuts
• Skum som möjliggör lång kontakttid och effektivare rengöring
• Lätt att applicera genom spray aerosol

Artikel nr Förpackning

100955677 6x500 ml

SURE Grill Cleaner
Ugn och grillrengöringsmedel
Rengöringsmedel för daglig rengöring av hårt smutsade ytor, såsom 
ugnar, grillar och salamandrar.
• Grillrent för daglig rengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100943914 6x750 ml

100894371 2x5 liter
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Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12
Ugnsrengöring för självrengörande ugnar
Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12 är ett koncentrerat 
ugnsrengöringsmedel speciellt anpassat för självrengörande ugnar. 
Produkten är alkalibaserad med tensider för att effektivt avlägsna fett 
och protein. Finns som Safe-Pack för extra säkerhet.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Avlägsnar effektivt fett och protein
• Gör ytorna skinande rena och blanka i kombination med Suma Auto 

Oven Rinse D9.11

Artikel nr Förpackning

100890403 2x5 liter

100890402 1x10 liter SafePack

Suma Auto Oven Rinse D9.11
Sköljmedel för självrengörande ugnar
Suma Auto Oven Rinse D9.11 är ett koncentrerat surt torkmedel 
speciellt anpassat för självrengörande ugnar. Produkten är 
lågskummande och innehåller tensider som ger snabb och effektiv 
torkning. Torkmedlet motverkar också uppbyggnaden av kalk. Finns som 
Safe-Pack för extra säkerhet.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Torkar snabbt och lämnar inga ränder eller fläckar
• Gör ytorna skinande rena och blanka i kombination med Suma Auto 

Oven Heavy Duty D9.12
• Fungerar även i hårda vatten

Artikel nr Förpackning

100844222 2x5 liter

100844221 1x10 liter SafePack

Suma Auto Oven 2in1 DA9.10
Ugnsrengöring med inbyggd torkmedelsfunktion för självrengörande 
ugnar
Suma Auto Oven 2in1 är ett koncentrerat ugnsrengöringsmedel med 
inbyggd torkmedelsfunktion speciellt anpassat för självrengörande 
ugnar. Produkten är alkalibaserad för att effektivt avlägsna fett och 
protein samt innehåller additiv för att ge effektiv torkning samt en 
komplexbildare för att hålla ugnen fri från kalkavlagringar. Tack vare 
den inbyggda torkmedelsfunktionen behövs inget separat torkmedel. 
Finns som Safe-Pack för extra säkerhet.
• Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för 

kemikaliekontakt
• Avlägsnar effektivt fett och protein
• Gör ytorna skinande rena och blanka
• Inget behov av separat torkmedel

Artikel nr Förpackning

100833185 2x5 liter

Rational rengöringstablett
Rational rengöringstablett för SelfCookingCenter ugnar
Rengöringstabletter som används till alla Rational SelfCooking Center 
ugnar. Tabletten läggs direkt i fläktrumman. Röd. 56.00.210

Artikel nr Förpackning

21598 1x100 st

Rational sköljmedelstablett
Rational sköljmedelstablett  för SelfCookingCenter ugnar utan 
CareControl system.
Sköljmedelstabletter som används till SelfCooking Center producerade 
innan september 2008. Tabletterna läggs direkt i fläktrumman. Ta av 
den yttersta plasten och låt den plast som är runt tabletten vara kvar. 
Blå. 56.00.211

Artikel nr Förpackning

21599 1x50 st

Rational sköljmedelstablett CareControl
Rational sköljmedelstablett för SelfCookingCenter ugnar med 
CareControl system.
Sköljmedelstabletter som används till SelfCooking Center producerade 
efter september 2008 med CareControl. Tabletterna läggs i speciella 
fack på SelfCooking Center ugnar. Varje förpackning motsvarar en dos 
och innehåller 6 stycken mindre tabletter. Blå. 56.00.562

Artikel nr Förpackning

100865153 1x150 st

Kaffemaskiner  rengöring

Suma Café AutoTab 1.2g C1.1
Rengöringstablett för espressomaskiner
Kafferengöringstablett för daglig rengöring av ett brett utbud av 
traditionella och helautomatiska espressomaskiner. Genom att 
vara speciellt formulerad för kraftfull rengöring kombinerad med 
enkelhet att skölja rent, passar tabletten för rengöring av traditionella 
espressomaskiner, helautomatiska maskiner och för blötläggning av 
maskindelar.
• Kontrollerad upplösning, kraftfull rengöring, enkelhet att skölja rent
• Anpassad för ett brett utbud av helautomatiska espressomaskiner
• Fri från fosfat, luktfri utan parfym
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522999 2x60 pc

Suma Café AutoTab 2.0g C1.2
Rengöringstablett för espressomaskiner
Kafferengöringstablett för daglig rengöring av ett brett utbud av 
traditionella och helautomatiska espressomaskiner. Genom att 
vara speciellt formulerad för kraftfull rengöring kombinerad med 
enkelhet att skölja rent, passar tabletten för rengöring av traditionella 
espressomaskiner, helautomatiska maskiner och för blötläggning 
av maskindelar. Godkänd för användning med Franke maskiner och 
utrustning.
• Kontrollerad upplösning, kraftfull rengöring, enkelhet att skölja rent
• Anpassad för ett brett utbud av helautomatiska espressomaskiner
• Godkänd för användning med Franke maskiner och utrustning.
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

100875733 2x60 st
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Suma Café AutoTab 2.0g C1.3
Rengöringstablett för espressomaskiner
Kafferengöringstablett för daglig rengöring av ett brett utbud av 
traditionella och helautomatiska espressomaskiner. Genom att 
vara speciellt formulerad för kraftfull rengöring kombinerad med 
enkelhet att skölja rent, passar tabletten för rengöring av traditionella 
espressomaskiner, helautomatiska maskiner och för blötläggning av 
maskindelar.
• Kontrollerad upplösning, kraftfull rengöring, enkelhet att skölja rent
• Anpassad för ett brett utbud av helautomatiska espressomaskiner
• Fri från fosfat, luktfri utan parfym
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522685 2x60 st

Suma Café AutoTab 3.6g C1.5
Rengöringstablett för espressomaskiner
Kafferengöringstablett för daglig rengöring av ett brett utbud av 
traditionella och helautomatiska espressomaskiner. Genom att 
vara speciellt formulerad för kraftfull rengöring kombinerad med 
enkelhet att skölja rent, passar tabletten för rengöring av traditionella 
espressomaskiner, helautomatiska maskiner och för blötläggning av 
maskindelar.
• Kontrollerad upplösning, kraftfull rengöring, enkelhet att skölja rent
• Anpassad för ett brett utbud av helautomatiska espressomaskiner
• Fri från fosfat, luktfri utan parfym
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522687 2x60 pc

Suma Café AutoTab 3.0g C1.8
Rengöringstablett för espressomaskiner
Kafferengöringstablett för daglig rengöring av ett brett utbud av 
traditionella och helautomatiska espressomaskiner. Genom att 
vara speciellt formulerad för kraftfull rengöring kombinerad med 
enkelhet att skölja rent, passar tabletten för rengöring av traditionella 
espressomaskiner, helautomatiska maskiner och för blötläggning 
av maskindelar. Rekommenderas för användning med Thermoplan 
utrustning.
• Kontrollerad upplösning, kraftfull rengöring, enkelhet att skölja rent
• Anpassad för ett brett utbud av helautomatiska espressomaskiner
• Rekommenderas för användning med Thermoplan utrustning
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

100872332 2x60 st

Suma Café Powder C2.1
Rengöringsmedel i pulverform för kaffemaskiner
Fosfatfritt rengöringsmedel i pulverform för daglig rengöring av ett brett 
utbud av traditionella espressomaskiner. Används för bakspolning av 
traditionella espressomaskiner, blötläggning av kaffemaskindelar och 
för rengöring av kaffebryggare.
• Koncentrerad formulering som effektivt tar bort kaffeavlagringar
• Optimal balans mellan skumning och löslighet för optimal sköljning
• Fri från fosfat, luktfri utan parfym
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522726 2x566g

Suma Café Tabs C2.2
Rengöringstablett för kaffemaskiner
Suma Café Tabs rengöringstabletter för kaffemaskiner är speciellt 
designade för att ge enkel rengöring av kaffebryggare och 
serveringskanna i ett-steg. Genom att starta en bryggning med en 
tablett Suma Café Tabs i filterhållaren kan användaren samtidigt 
rengöra både filterhållaren och serveringskannan därunder. Som en 
extra säkerhet innehåller Suma Café Tabs en blå färg som hjälper att 
säkerställa tillräcklig eftersköljning.
• Rengör filterhållare och kaffekannor i ett enkelt rengöringssteg
• Förhindrar dammning, spill och felaktig hantering
• Fri från fosfat
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

100898537 2x120 st

Suma Café Liquid C2.3
Flytande rengöringsmedel för kaffemaskiner
Suma Café Liquid rengöringsmedel för kaffemaskiner är utvecklat för 
att ta bort gamla oljiga kafferester och därmed alltid ge ett garanterat 
gott kaffe. Rekommenderas för rengöring av glaskannor, pumptermos, 
kaffebryggare och kaffetermos. Produkten är enkelt att dosera och 
använda, samt rengör effektivt i många applikationer, vilket gör 
den perfekt för rengöring av kaffemaskiner i kontorsmiljöer, kiosker, 
kaffeautomater och fikarum, där enkelhet är ett krav.
• Rengör från oljiga kafferester, förhindrar uppbyggnad av 

kalkavlagringar
• Perfekt för rengöring av kannor, pumptermos, kaffebryggare och 

kaffetermos
• Flytande produkt i doseringsflaska för enkel användning
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522982 6x1 liter

Suma Café Clean C2.4
Flytande rengöringsmedel för kaffemaskiner
Suma Café Clean är ett alkaliskt rengöringsmedel speciellt utvecklad 
för att ta bort kaffe-, te-, kakao- och mjölkfläckar i kaffeautomater. 
Produkten innehåller en blandning av alkali, för effektiv rengöring från 
fett och proteiner, samt aktivt klor, för att ta bort te- och kaffefläckar. 
Produkten innehåller även ämnen som förhindrar uppbyggnad av 
kalkavlagringar från hårt vatten.
• Effektiv rengöring från kaffe- och tefläckar med hjälp av aktivt klor
• Effektiv rengöring från kakao- och mjölkfläckar genom alkalinitet
• Flytande produkt i flaska med doseringskork för enkel användning
• Förebygger kalkavlagringar även vid hårt vatten
• Enkel att skölja, lämnar inga rester

Artikel nr Förpackning

100978301 2x2 liter



Storkök

48

Suma Café MilkClean C3.1
Flytande rengöringsmedel för mjölksystem
Suma Café MilkClean är speciellt utvecklad för rengöring av 
mjölksystem på kaffe- och espressomaskiner där det finns behov av en 
syrabaserad rengöringslösning. Suma Café MilkClean är en mångsidig 
produkt för daglig rengöring som enkelt tar bort mjölkrester som lätt 
ansamlas på utrustningen. Produkten är lämplig för automatiska 
mjölkskummare, manuella ångrör, mjölkkannor och mjölksystem i 
automatiska espressomaskiner.
• Bryter ner och tar bort ansamlingar av mjölkprotein
• Flytande produkt i doseringsflaska för enkel användning
• Fri från fosfat
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7523001 6x1 liter

Suma Café MilkClean Tabs C3.2
Rengöringstablett för mjölksystem
Suma Café MilkClean Tabs är speciellt utvecklad för rengöring av 
mjölksystem och delar på kaffe- och espressomaskiner. När tabletten 
löses upp i vatten skapas en rengöringslösning som tar bort mjölkrester 
och ansamlingar på ångrör, ventiler och slangar. Kan användas på 
automatiska mjölkskummare, manuella ångrör, mjölkkannor samt 
traditionella och superautomatiska espressomaskiner. Tabletter ger en 
bekväm och flexibel lagring, hantering och användning.
• Bryter ner och tar bort ansamlingar av mjölkprotein
• Tabletterna löser sig snabbt i både varmt och kallt vatten
• Säkert, enkelt och effektivt att lagra, hantera och transportera
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522729 2x40 st

Suma Café MilkClean F C3.3
Flytande rengöringsmedel för mjölksystem Franke maskiner
Suma Café MilkClean F är speciellt utvecklad för rengöring av 
mjölksystem på kaffe- och espressomaskiner av fabrikatet Franke, 
där det finns behov av en syrabaserad rengöringslösning. Suma Café 
MilkClean F är en mångsidig produkt för daglig rengöring som enkelt 
tar bort mjölkrester som lätt ansamlas på utrustningen. Produkten är 
lämplig för automatiska mjölkskummare, manuella ångrör, mjölkkannor 
och mjölksystem i automatiska espressomaskiner.
• Bryter ner och tar bort ansamlingar av mjölkprotein
• Flytande produkt i doseringsflaska för enkel användning
• Utvecklad för Franke maskiner
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522428 6x1 liter

Suma Café GrinderClean C4.1
Rengöringsmedel för kaffekvarnar
Suma Café GrinderClean är den första produkten någonsin 
specialutvecklad för rengöring av kaffekvarnar, helt naturlig, glutenfri, 
livsmedelssäker och smakneutral, med tabletten formad som en 
kaffeböna. Den patentskyddade formuleringen tar snabbt och effektivt 
bort gamla kafferester och dålig lukt och smak från dom inre delarna av 
kaffekvarnar. Suma Cafe GrinderClean mals genom kvarnen precis som 
vanligt kaffe och rengöring sker utan isärmontering av kvarnen.
• Rengör kvarnen utan isärmontering
• Tar bort oljiga kafferester samt dålig lukt och smak
• Glutenfri, helt naturlig och livsmedelssäker
• Certifierad enligt Kosher och Halal
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

7522730 2x430 g

Suma Café Descale C5.1
Avkalkningsmedel för kaffemaskiner
Suma Café Descale är speciellt formulerad för att effektivt avkalka 
hetvattentankar och andra maskindelar på kaffe- och espressomaskiner. 
Genom att avlägsna mineralutfällningar, som kan täppa igen och 
skada bryggutrustningen, säkerställer Suma Café Descale optimal 
maskinfunktion med stabil bryggtemperatur. Denna flytande produkt är 
icke-toxisk och biologisk nedbrytbar samt enkel och säker att dosera och 
använda för avkalkning.
• Ger snabb och effektiv avkalkning av hetvattentankar och 

värmeelement
• Icke-toxiskt, biologisk nedbrytbart och säkert flytande 

avkalkningsmedel
• Kan även användas för underhåll av kranar, hetvattenutlopp & 

mjölksystem
• Certifierad enligt Kosher, Halal och NSF
• Diversey / Urnex

Artikel nr Förpackning

100874421 4x1 liter

Avloppsmedel

Suma Drain GTS Plus
Biologisk avloppsrengöring
Suma Drain GTS1 är en flytande högkoncentrerad biologisk 
fettnedbrytare speciellt avsedd för att bryta ner fett i fettavskiljare, 
avlopp och golvbrunnar. Produkten innehåller en hög koncentration av 
mikroorganismer i sporform som effektivt bryter ner organiskt avfall.
• Minskar fettkakans tillväxt i fettavskiljare
• Förebygger blockering i rör och avlopp
• Reducerar dålig lukt från fettavskiljare och avlopp
• Minskar behov och kostnader för rensning av avloppen och 

fettavskiljare
• Verksam under både aeroba och anaeroba förhållanden

Artikel nr Förpackning

7514130 1x10 liter

Dispenser, Diver GTS1
För dosering av Suma Drain GTS Plus

Artikel nr Förpackning

1200849 1x1 st



49

Storkök

Blötläggningsmedel

Suma Dip K1
Effektivt blötläggningsmedel speciellt för rostfritt och porslin.
Suma Dip K1 är ett flytande blötläggningsmedel för rengöring av 
mycket svårt smutsat gods. Produkten är speciellt effektiv mot fastbränd 
mat och svåra fläckar på kaffegods.
• Löser effektivt fastbränd mat och stärkelse
• Effektiv mot missfärgningar från kaffe, te och fruktämnen
• Blekning med aktivt klor

Artikel nr Förpackning

100835440 2x5 liter

Suma Dip Plus K1.1
Effektivt blötläggningsmedel speciellt för rostfritt och porslin.
Suma Dip Plus K1.1 är ett flytande blötläggningsmedel för rengöring av 
mycket svårt smutsat gods. Produkten är speciellt effektiv mot fastbränd 
mat och svåra fläckar på kaffegods.
• Löser effektivt fastbränd mat och stärkelse
• Effektiv mot missfärgningar från kaffe, te och fruktämnen
• Blekning med aktivt klor

Artikel nr Förpackning

7514502 6x1 liter

Suma Shine K2
För effektiv blötläggning av plastgods och silver.
Suma Shine K2 är ett blötläggningsmedel i pulverform för rengöring av 
mycket svårt smutsat gods. Produkten är speciellt effektiv mot fastbränd 
mat och svåra fläckar på kaffegods. Produktens sammansättning gör 
den lämplig att använda på plastgods.
• Löser effektivt fastbränd mat och stärkelse
• Avlägsnar effektivt missfärgningar och svåra fläckar
• Blekning med ett syrebaserat blekmedel

Artikel nr Förpackning

100873427 1x10 kg

Suma Soak K7
Effektivt blötläggningsmedel speciellt för silvergods
Suma Soak K7 är ett blötläggningsmedel i pulverform för effektiv 
rengöring av bestick och silvergods. Produkten tar bort även svåra 
missfärgningar.
• Löser effektivt fastbränd mat och stärkelse
• Säker på såväl aluminium som silvergods
• Tar effektivt bort missfärgningar från silvergods

Artikel nr Förpackning

7010156 1x10kg

Suma Base free M4
Blötläggnings- och maskindiskmedel, miljömärkt.
Högeffektivt granulerat blötläggnings- och maskindiskmedel. För alla 
typer av diskgods och vattenhårdheter. Innehåller enzym och helt 
miljöanpassat blekmedel utan klor. Lågakaliskt och icke frätande. 
Flaskan har barnsäker förslutning.
• För alla typer av diskgods och vattenhårdheter
• Lågakaliskt och icke frätande
• Flaskan har barnsäker förslutning
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7510969 8x1,5 kg

Suma Carbon Remover K21+
Blötläggningsmedel som effektivt avlägsnar fett samt förkolnade och 
inbrända matrester
Suma Carbon Remover K21+ är ett flytande blötläggningsmedel 
utformad för att effektivt avlägsna fett samt förkolnade och inbrända 
matrester från kastruller, kärl, grillgaller samt annan köksutrustning. 
Ingår i DiveEasy systemet och används tillsammans med 
blötläggningstank 7523352.
• Tar bort fet smuts och inbrända matrester
• Ingår i DiveEasy systemet
• Rengör utrustning, fritöskorgar, ugnsgaller, filter mm
• Inget behov av skrubbning
• Säker på de flesta metaller inklusive aluminium

Artikel nr Förpackning

101100369 1x10 liter

Blötläggningstank
Blötläggningstank
Plasttank för blötläggning av köksutrustning som en del i DiveEasy 
systemet. Används tillsammans med Suma Carbon Remover K21. 
Plasttank på hjul med bottenventil för enkel tömning samt en insats för 
enkel nedsänkning och upptagning av diskgods. Finns i två storlekar. 
Stor (totalvolym 200 liter, fyllning 140 liter) samt Liten (totalvolym 100 
liter, fyllning 70 liter).
• Lätthanterlig på hjul med låsfunktion
• Ingår i DiveEasy systemet
• Töms enkelt med en bottenventil med tappkran
• Diskgodset sänks ner och lyfts upp med en designad silanordning

Artikel nr Förpackning

7523352 1x1 st - 200 liter

7524129 1x1 st - 100 liter

Avkalkning

Suma Calc D5
Högkoncentrerat avkalkningsmedel
Suma Calc D5 är ett koncentrerat surt rengörings- och 
avkalkningsmedel för att avlägsna svåra föroreningar och 
kalkbeläggningar på diskmaskiner, kaffebryggare, kokgrytor och annan 
utrustning i storkök.
• Rengör effektivt från kalkbeläggningar
• Koncentrerad formula med låg användningskostnad
• Ger glans åt oxiderade metallytor
• För diskmaskiner, kaffebryggare, kokgrytor och annan utrustning i 

storkök

Artikel nr Förpackning

100834192 6x2 liter

G11954 2x5 liter
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SURE Descaler
Högkoncentrerat avkalkningsmedel
Koncentrerat surt rengöringsmedel för borttagning av kalk från 
köksutrustning och redskap.
• Rengör effektivt från kalkbeläggningar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100892014 6x1 liter

100892015 2x5 liter

Doseringssystem storkök

Divermite-serien

Dispenser Divermite S för kök
Dispenser för dosering i flaska.
För påfyllning av flaskor med D2 och D10.
• Effektiv doseringskontroll
• Enkel att montera och att använda
• Ger dig fullständig koll på kemförbrukningen

Artikel nr Förpackning

67791 1x1 st

Divermite D1 Plus Dispenser
För dosering av D1 Plus handdisk i diskho.
• Effektiv doseringskontroll
• Monteras för dosering direkt i diskhon
• Ger dig fullständig koll på kemförbrukningen

Artikel nr Förpackning

67067 1x1 st

Suma Star plus D1 plus
Kraftfullt koncentrerat diskmedel för handdisk och allmän rengöring.
Refill förpackning till Divermite dispenser.
• Högkoncentrerat och kostnadseffektivt
• Bekväm och kontrollerad dosering i Diverseys Divermite-system sparar 

pengar
• Refillförpackning reducerar plastavfall

Artikel nr Förpackning

7010000 4x1,5 liter refill

Suma Multi conc D2 conc
Kraftfullt koncentrerat allrengöringsmedel.
Refill förpackning till Divermite dispenser.
• Rengöringsmedel för nästan alla ytor
• Bekväm och kontrollerad dosering i Diverseys Divermite-system sparar 

pengar
• Refillförpackning reducerar plastavfall

Artikel nr Förpackning

100865154 4x1,5 liter refill

Suma Total Pur-eco D2.4 conc
Kraftfullt koncentrerat allrengöringsmedel, miljömärkt.
Refill förpackning till Divermite dispenser.
• Rengöringsmedel för nästan alla ytor
• Bekväm och kontrollerad dosering i Diverseys Divermite-system sparar 

pengar
• Refillförpackning reducerar plastavfall
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7517660 4x1,5 liter refill

Suma Bac conc D10 conc
Kombinerat allrengörings- och desinfektionsmedel.
Refillförpackning till Divermite dispenser
• En produkt för både rengöring och desinfektion
• Bekväm och kontrollerad dosering i Diverseys Divermite-system sparar 

pengar
• Refillförpackning reducerar plastavfall

Artikel nr Förpackning

7010071 4x1,5 liter refill

Divermite D2 Flaska
Sprayflaska för påfyllning av Divermite D2.
750 ml flaska för allmän rengöring. Inkl spraymunstycke.

Artikel nr Förpackning

1204365 1x6 st

Divermite D10 Flaska
Sprayflaska för påfyllning av Divermite D10.
750 ml flaska för rengöring och desinfektion. Inkl spraymunstycke.

Artikel nr Förpackning

1204366 1x6 st

SmartDose-doseringssystem

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 SD
Högkoncentrerat rengöringsmedel för alla vattentåliga ytor.
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 är ett multifunktionellt, 
högkoncentrerat rengöringsmedel för rengöring av alla vattentåliga 
ytor i kök såsom arbetsytor, utrustning, golv, väggar och dörrar. Suma 
Multipurpose Cleaner D2.3 används även med fördel på glasytor och 
fönster samt till handdisk.
• Rengöring av alla vattentåliga ytor inklusive glasytor
• Lämnar inga spår vid rengöring och ger en skinande yta
• Enkel och noggrann dosering med SmartDose systemet
• Del i ett system av två produkter i SmartDose systemet som erbjuder 

lösningar för alla rengöringsbehov i köket

Artikel nr Förpackning

7517318 2x1,4 liter
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IntelliDish™

Realtids webbaserat övervakningssystem för diskmaskiner. 
Skapar konkreta värden från stora datamängder.
• Stabil och effektiv drift
• Förbättrad hygienstandard
• Kostnadskontroll
• Effektiv resursanvändning

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved.  
* Kolibri och vingform logotypen är ett varumärke som tillhör Diversey, Inc. 56821 sv 01/18

*

A clever way of dishwashing

Upptäck hur IntelliDish kan hjälpa dig!
Besök: www.diversey.com/intellidish
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Suma Bac D10 SD
Högkoncentrerat rengöringsmedel som rengör och desinficerar 
samtidigt.
Suma Bac D10 är ett koncentrerat, desinficerande rengöringsmedel för 
rengöring och desinfektion inom storkök och livsmedelsindustri.
• Rengör och desinficerar samtidigt
• Effektiv mot de flesta mikroorganismer
• Enkel och noggrann dosering med SmartDose systemet
• Del i ett system av två produkter i SmartDose systemet som erbjuder 

lösningar för alla rengöringsbehov i köket

Artikel nr Förpackning

7517555 2x1,4 liter

SmartDose refillsprayflaskor
Refillsprayflaskor till SmartDose doseringssystem.
Etiketter till både D2.3 och D10 medföljer.

Artikel nr Förpackning

7517494 6x750 ml

J-Flex-doseringssytem

Suma Break up D3.5 J-Flex Spray
Högalkaliskt kraftfullt grovrengöringsmedel, aluminiumsäker.
Suma Break up D3.5 J-Flex Spray är ett koncentrerat flytande 
grovrengöringsmedel för rengöring av svårt smutsade köksytor. J-Flex 
doseringssystem erbjuder en kontrollerad dosering.
• Mycket effektivt på feta ytor
• Produkten är säker på aluminium
• Speciellt lämplig för rengöring av golv
• Bekväm och kontrollerad dosering med J-Flex-systemet

Artikel nr Förpackning

100862173 1x1,5 liter refill

Doseringshjälpmedel

Doseringspump 5 lit
Doseringspump som passar till Suma, TASKI, Lux 2in1 och Soft Care 
Wash 5-litersdunkar.
Doserar 10 ml per tryck.

Artikel nr Förpackning

5836353 1x4 st

Spraypistol D
För påläggning av D3, D5, D9 samt D9.2.
För påläggning  från 2-litersflaskor.

Artikel nr Förpackning

7516571 1x1 st

Doseringskork
För dosering av D5 och D10 i 2-litersflaska.

Artikel nr Förpackning

7510493 1x6 st

Doseringskapsyl 5-20 ml
Doseringskapsyl för 1 liter flaskor

Artikel nr Förpackning

7510410 1x6 st

Livsmedelshygien och egenkontroll
Utbildningar och konsulttjänster för säkra livsmedel
Diversey Consulting är vår avdelning med uppdrag att skydda människor, 
varumärken och företag genom utbildningar och konsulttjänster. Med våra 
unika, professionella tjänster och konsultationer inom livsmedelssäkerhet, 
livsmedelskvalitet, effektivitet och riskhantering klarar ni de högsta kraven - båda 
era kunders och lagstiftarens.

Utbildningar och tjänster för storkök

Städning i livsmedelslokaler
Utbildning för städare som arbetar i livsmedelslokaler samt för 
kökspersonal.
Följande ingår i kursen: Varför städar vi; städning och rutiner i 
livsmedelslokaler; Zinnerska cirkeln; rengöringskemikalier; desinfektion; 
hygienplaner och färgkoder; personlig hygien och skyddskläder m.m. 
Utbildningsmaterial, dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930201 1x1 halvdag

Städning i kök
Utbildning för städare som arbetar i kök samt för kökspersonal.
Följande ingår i kursen: Varför städar vi; städning och rutiner i kök; 
Zinnerska cirkeln; rengöringskemikalier; desinfektion; hygienplaner och 
färgkoder; personlig hygien och skyddskläder m.m. Utbildningsmaterial, 
dokumentation och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930201 1x1 halvdag

Storkök



Läs mer på diversey.com/intellicare.

Nästa generation av handhygien är här.
IntelliCare, ett komplett och intelligent dispensersystem, som är framtaget
för att förebygga infektion, förbättra produktivitet och varumärkets rykte.
I hjärtat av systemet, skiftar dispensern automatiskt från sensorstyrd
dosering till manuell dosering och därmed kan leverera oavbruten
handhygien. Den kan användas för alla typer av produkter som flytande
tvål, skumtvål, handcréme och handdesinfektion. Varje ögonblick räknas.

Det är dags för 
nytänkande handhygien

Smartare Design. Hållbar hudvård
IntelliCare™

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 82389-ADV-sv 12/19

*  The hummingbird and wing shape logo is a trademark of Diversey, Inc
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Soft Care - en lösning för all personlig hygien
I våra olika Soft Care system finns ett brett urval av högkvalitativa produkter för personlig hygien. Sortimentet består av 
professionella tvålar, desinfektionsmedel, hudvårdsprodukter samt kända varumärken av världsklass.

Personlig hygien
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Soft Care Sensations
Var unik med Soft Care Sensations
Diverseys nya dispensersystem Soft Care Sensations sätter en ny standard 
i hotellbranschen när det kommer till design och badrumsinteriör. 
Valmöjligheterna att kundanpassa och skräddarsy ett skal som sätts på flaskan 
gör att dispensersystemet matchar just ditt hotell och dess badrumsinteriör. 
Valmöjligheterna är oändliga - färg, design, logotype och varumärke - valet är ditt!

Soft Care Dove 2in1
Fuktighetsbevarande mild duschcrème och shampoo.
Produkten innehåller 1/4 fuktighetscrème och är mild mot huden samt 
förhindrar att håret blir torrt. pH ca 6,3
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och skonsam 2-i-1produkt för kropp och hår
• Utmärkt även som badskum
• Behaglig doft

Artikel nr Förpackning

7518642 24x250 ml

Soft Care Dove Cream Wash
Lyxig fuktighetsbevarande mild tvål- och duschcrème. Produkten 
innehåller 1/4 fuktighetscrème och lämnar en skön och behaglig känsla 
på huden samt förhindrar uttorkning och hudirritation.
pH ca 5
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Skonsam mot huden
• Med 1/4 fuktighetscrème som tar hand om huden
• Ger ett rikt skum
• Behaglig doft

Artikel nr Förpackning

7518637 24x250 ml

Soft Care Dove Go Fresh Body Wash
Fuktighetsbevarande mild duschcrème och shampoo med doft av gurka 
och grönt te.
Produkten har en uppfriskande doft av gurka och grönt te som 
efterlämnar en svalkande känsla. pH ca 4,8.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och skonsam 2-i-1produkt för kropp och hår
• Löddrar rikligt
• Behaglig doft

Artikel nr Förpackning

7518638 24x250 ml

Soft Care Dove Go Fresh Cream Wash
Fuktighetsbevarande mild handtvål med doft av gurka och grönt te.
Produkten har en uppfriskande doft av gurka och grönt te som 
efterlämnar en svalkande känsla.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och skonsam mot huden
• Lämpar sig för händer som tvättas ofta
• Löddrar rikligt

Artikel nr Förpackning

7518639 24x250 ml

Soft Care Lux 2in1
Milt shampoo och duschcrème med lyxig parfym som även lämpar sig 
som badskum.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och effektiv 2-i-1produkt för kropp och hår
• Skummar rikligt
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7519459 24x250 ml

Soft Care Lux Handtvål
Mild handtvål med lyxig parfym.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och skonsam mot huden
• Milt pH-värde
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7519458 24x250 ml

Flaskhållare till Soft Care Sensations
Till Soft Care Sensations refillflaskor.
Monteras på väggen med skruv eller tejp. Ett låssystem gör att endast 
behöriga personer kan avlägsna refill-flaskan.

Artikel nr Förpackning

7518518 1x10 st

Standardskal, vitt
Vitt standardskal i plast till Soft Care Sensations refillflaskor. Designad 
med blomranka i silver.

Artikel nr Förpackning

7518149 1x10 st

Standardskal, metallfärgat
Standardskal i plast, lackad som matt, borstad krom till Soft Care 
Sensations refillflaskor. Designad med vit blomranka.

Artikel nr Förpackning

7518150 1x10 st
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IntelliCare
Handhygien för alla behov
Ett komplett sortiment av professionella produkter med en smart, modern och 
robust dispenser som kan användas för alla typer av produkter så som flytande 
tvål, hudcréme och skumtvål. Nytänkande hybrid-dispenser med såväl automatisk 
dosering såsom manuell funktion, fungerar alltid optimalt även när batteriet 
behöver bytas.

Soft Care Fresh IC
Effektiv, skonsam tvålcrème för allmän handtvätt.
Lätt parfymerad.
• Rengör effektivt
• Fräsch väldoftande parfym
• Fri från parabener och triclosan

Artikel nr Förpackning

100938559 4x1,3L

Soft Care All Purpose IC
Flytande tvålcrème för allmän handtvätt.
Lätt parfymerad med en fräsch blommig doft.
• Fri från parabener och triclosan
• pH-balanserad
• Fräsch blomdoft

Artikel nr Förpackning

100938558 4x1,3L

Soft Care All Purpose Foam IC
Skumtvål för allmän handtvätt.
Lätt parfymerad med en fräsch blommig doft.
• Högkvalitativ skumtextur
• Fri från parabener och triclosan
• pH-balanserad
• Fräsch blomdoft
• Ekonomisk

Artikel nr Förpackning

100940173 4x1,3L

Soft Care Deluxe IC
Lyxig fuktgivande tvålcrème.
Håller händer som tvättas ofta friska mjuka.
• Mjukgörande egenskaper
• Utan färg
• pH-balanserad
• Fri från parabener och triclosan

Artikel nr Förpackning

100938560 4x1,3L

Soft Care Deluxe Foam IC
Lyxig fuktgivande skumtvål.
Håller händer som tvättas ofta friska och mjuka.
• Mjukgörande egenskaper
• Utan färg
• pH-balanserad
• Fri från parabener och triclosan
• Ekonomisk

Artikel nr Förpackning

100940172 4x1,3L

Soft Care Sensitive IC
Mild tvålcrème utan färg och utan parfym.
Lämplig för känslig hud och för händer som tvättas ofta. Även för hår- 
och kroppstvätt.
• Rengör effektivt
• Skonsam mot hud och hår
• Fri från parabener och triclosan
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

100938651 4x1,3L

Soft Care Sensitive Foam IC
Mild skumtvål utan färg och utan parfym.
Lämplig för känslig hud och för händer som tvättas ofta. Även för hår- 
och kroppstvätt.
• Skonsam mot hud och hår
• Fri från parabener och triclosan
• Ekonomisk
• Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100940174 4x1,3L

Soft Care Lux Handtvål IC
Lyxig mjuk tvålcrème av högsta kvalitet.
Lyxigt parfymerad tvålcrème som är lämplig för hotell, restauranger och 
spa. Ger ett rikligt mjukt skum samtidigt som den tillför fukt till huden.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Skummar rikligt
• Mjukgörande egenskaper
• Lyxig doft
• Miljömärkt med Svanen och EU-blomman

Artikel nr Förpackning

100938653 4x1,3L
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Soft Care Lux 2in1 IC
En mild, lyxigt parfymerad, vårdande hand-, hår- och kroppstvätt. 
Den ger ett rikligt, mjukt lödder som gör att den även passar utmärkt 
som badskum.
Det välkända varumärket är ett attraktivt alternativ för hotell, tvättrum, 
spa, sportanläggningar samt övriga fritidsanläggningar.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och effektiv 2-i-1 produkt för kropp och hår
• Skummar rikligt
• Utmärkt även som badskum
• Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101100370 4x1,3L

Soft Care Dove Cream Wash IC
Lyxig fuktighetsbevarande mild tvål- och duschcrème. Produkten 
innehåller 1/4 fuktighetscrème och lämnar en skön och behaglig känsla 
på huden samt förhindrar uttorkning och hudirritation. pH ca 5.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Skonsam mot huden
• Med 1/4 fuktighetscrème som tar hand om huden
• Ger ett rikt skum
• Behaglig doft

Artikel nr Förpackning

101100686 4x1,3L

SURE Hand Wash IC
Skonsam mild naturlig handtvål.
Skonsam och effektiv handtvål med en 100% naturlig parfym.
• Mild handtvål med naturlig parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100938652 4x1,3L

SURE Antibac Hand Wash Free IC
Desinficerande handtvål utan färg och parfym.
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål utan färg och parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100972883 4x1,3L

Soft Care Sensisept IC
Desinficerande tvål med unik mildhet.
Särskilt lämplig för händer som tvättas ofta och vid hantering av 
livsmedel. Refill. pH: ca 8.
• Effektivt klorhexidinbaserat desinfektionsmedel
• Rengör effektivt
• Skonsam mot händerna och utmärkt där händerna ofta behöver 

desinficeras
• Kvarvarande effekt på mikroorganismer efter tvättning
• Utan färg och utan parfym

Artikel nr Förpackning

100938899 4x1,3L

SURE Instant Hand Sanitizer IC
Högeffektiv skummande handdesinfektion med en uppfriskande doft. 
Alkohol- och Triclosanfri.
• Skonsam handdesinfektion
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Icke brandfarlig produkt

Artikel nr Förpackning

100977078 4x1,3L

Soft Care Des E IC
Etanolbaserad handdesinfektion i gelform.
Med mjukgörande ämnen, lämplig för allmän handdesinfektion. pH 7.
• Lämpar sig utmärkt inom sjukvården och livsmedelsindustrin
• Innehåller hudvårdande ämnen
• Utan parfym
• Bland annat testad mot MRSA, Norovirus, fågel-och svininfluensavirus 

enligt EN 1500, EN 13727, EN1276, EN 1650, EN 14476, EN 12791

Artikel nr Förpackning

100938827 4x1,3L

Soft Care Med IC
Handdesinfektion i gelform.
Alkoholbaserad (IPA) handdesinfektion i gelform med mjukgörande 
ämnen. pH7.
• Lämpar sig utmärkt till hygienisk och kirurgisk handdesinfektion
• Utan parfym
• Innehåller fuktgivande ämnen
• Effektiv mot bakterier och virus
• Bland annat testad mot Norovirus, fågel- och svininfluensa enligt EN 

1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 14476

Artikel nr Förpackning

100938825 4x1,3L
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Soft Care Dermasoft IC
Mjukgörande hudcrème utan färg och parfym.
Tas snabbt upp av huden. Lämplig för känslig hud.
• Återställer hudens fuktbalans och förhindrar uttorkning
• Absorberas snabbt av huden
• Gör huden mjuk och smidig

Artikel nr Förpackning

100938654 4x1,3L

IntelliCare Manuell Dispenser
En manuell robust dispenser som kan användas för alla typer av 
produkter som flytande tvål, skumtvål, hudcrème och handdesinfektion.
För bekväm och exakt dosering av Soft Care sortimentet för IntelliCare. 
Finns som svart eller vit.
• Robust, UV-resistent och reptålig ABS-plast
• Flytande tvål, skumtvål, hudcrème och handdesinfektion passar i 

samma dispenser
• Ett fönster på dispenser gör det enkelt att se vilken produkt som 

används samt att se när produkten behöver bytas
• Snabbt och enkelt förpackningsbyte utan att lämna produktrester

Artikel nr Förpackning

D7524177 1 st Svart

D7524178 1 st Vit

IntelliCare Hybriddispenser
En smart, modern och robust dispenser som kan användas för alla 
typer av produkter som flytande tvål, skumtvål, hudcrème och 
handdesinfektion.
Den unika, nytänkande hybriddispensern har automatisk dosering och 
manuell funktion i ett. Den fungerar alltid optimalt även när batteriet 
behöver bytas. För bekväm och exakt dosering av Soft Care sortimentet 
för IntelliCare. Finns som svart eller vit.
• Hybriddispenser för professionell handhygien med patenterad teknik 

som möjliggör både manuell och sensorstyrd dosering samt nivålarm
• Robust, UV-resistent och reptålig ABS-plast
• Justerbar dosering med upp till 2600 doseringar per 1,3L förpackning
• Ett fönster på dispenser gör det enkelt att se vilken produkt som 

används samt att se när produkten behöver bytas
• Snabbt och enkelt förpackningsbyte utan att lämna produktrester

Artikel nr Förpackning

D7524179 1 st Svart

D7524180 1 st Vit

IntelliCare Golvstativ till Hybriddispenser
Golvstativ till Hybriddispenser.
Golvstativ till den smarta, moderna och robusta hybriddispensern 
som kan användas för alla typer av produkter som t.ex hudcrème eller 
handdesinfektion.

Artikel nr Förpackning

D1224249 1 st

IntelliCare Droppbricka
Droppbricka för IntelliCare dispenser.
Droppbricka för IntelliCare dispenser, monteras enkelt under dispensern 
för att undvika spill.

Artikel nr Förpackning

D7524181 1x1 st Svart

D7524182 1x1 st Grå

Soft Care Line

Soft Care Line erbjuder ett brett urval av högkvalitativa produkter för personlig 
hygien i ett modernt dispensersystem. Sortimentet består av professionella tvålar, 
desinfektionsmedel, hudvårdsprodukter samt kända varumärken av världsklass. 
Kan exempelvis användas i restauranger, på hotell, kontor och skolor.

Soft Care Fresh
Effektiv, skonsam tvålcrème för allmän handtvätt.
Lätt parfymerad. Refill.
• Rengör effektivt
• Ekonomisk
• Fräsch väldoftande parfym
• Droppfri

Artikel nr Förpackning

6960300 6x800 ml refill

Soft Care Soft
Mild, naturlig tvålcrème för dig som tvättar händerna ofta.
Lätt parfymerad. Refill. pH: ca 9.
• Rengör effektivt
• Skonsam mot huden
• Kan användas regelbundet
• Droppfri

Artikel nr Förpackning

6971700 6x800 ml refill

Soft Care Mild
Mild tvålcrème för dig som tvättar händerna ofta.
Passar även för dusch och bad. pH: ca 6.
• Rengör effektivt
• Skonsam mot huden
• Kan användas regelbundet
• Droppfri
• Med parfym

Artikel nr Förpackning

6960400 6x800 ml refill
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Soft Care Dove Cream Wash
Lyxig fuktighetsbevarande mild tvål- och duschcrème. Produkten 
innehåller 1/4 fuktighetscrème och lämnar en skön och behaglig känsla 
på huden samt förhindrar uttorkning och hudirritation.
Refill. pH: ca 5
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Skonsam mot huden
• Med 1/4 fuktighetscrème som tar hand om huden
• Ger ett rikt skum
• Behaglig doft

Artikel nr Förpackning

6961200 6x800 ml refill

Soft Care Sensitive
Mild tvålcrème utan färg och utan parfym.
Lämplig för känslig hud och för händer som tvättas ofta. Även för hår- 
och kroppstvätt.
• Rengör effektivt
• Skonsam mot hud och hår
• Droppfri
• Miljömärkt med Svanen.
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

6972400 6x800 ml refill

Soft Care Lux 2in1
Lyxigt parfymerad, mild bad- och duschcrème, även utmärkt som 
shampoo.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och effektiv 2-i-1produkt för kropp och hår
• Skummar rikligt
• Utmärkt även som badskum
• Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7519332 6x800 ml refill

SURE Hand Wash
Skonsam mild naturlig handtvål.
Skonsam och effektiv handtvål med en 100% naturlig parfym.
• Mild handtvål med naturlig parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100902113 6x800 ml refill

SURE Antibac Hand Wash Free
Desinficerande handtvål utan färg och parfym.
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål utan färg och parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100900220 6x800 ml refill

Soft Care Sensisept
Desinficerande tvål med unik mildhet.
Särskilt lämplig för händer som tvättas ofta och vid hantering av 
livsmedel. Refill. pH: ca 8.
• Effektivt klorhexidinbaserat desinfektionsmedel
• Rengör effektivt
• Skonsam mot händerna och utmärkt där händerna ofta behöver 

desinficeras
• Kvarvarande effekt på mikroorganismer efter tvättning
• Utan färg och utan parfym

Artikel nr Förpackning

100854163 6x800 ml refill

Soft Care Med
Handdesinfektion i gelform.
Alkoholbaserad (IPA) handdesinfektion i gelform med mjukgörande 
ämnen. pH7.
• Lämpar sig utmärkt till hygienisk och kirurgisk handdesinfektion
• Utan parfym
• Innehåller fuktgivande ämnen
• Effektiv mot bakterier och virus
• Bland annat testad mot Norovirus, fågel- och svininfluensa enligt EN 

1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 14476

Artikel nr Förpackning

100858312 6x800 ml refill

Soft Care Dermasoft
Mjukgörande hudcrème utan färg och parfym.
Tas snabbt  upp av huden. Lämplig för känslig hud.
• Återställer hudens fuktbalans och förhindrar uttorkning
• Absorberas snabbt av huden
• Gör huden mjuk och smidig

Artikel nr Förpackning

6971740 6x800 ml refill

Soft Care Line, dispenser
Modernt formgiven, stilren dispenser i ABS-plast.
För bekväm och exakt dosering av produkterna i Soft Care Line-serien. 
Låsbar utan nyckel.

Artikel nr Förpackning

7514295 1x1 st
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Soft Care Line Skumtvål
En handtvål som passar i offentliga miljöer som till exempel skolor, 
kontorslokaler och på offentliga toaletter.

Soft Care Skumtvål
Skumtvål för allmän handtvätt.
Doftar fräscht och är mjuk mot huden.
• Rengör effektivt
• Skonsam mot huden
• Ekonomisk
• Droppfri
• Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7514368 6x700 ml refill

Soft Care Skumtvål, dispenser
Modern formgiven, stilren dispenser i ABS-plast.
För bekväm och exakt dosering av SoftCare skumtvål.

Artikel nr Förpackning

7514297 1x1 st dispenser

Soft Care Select

Hårshampoo och duschcrème i praktiskt dispensersystem. Speciellt lämpat för 
hotell och vandrarhem.

Dove Cream Wash
Lyxig fuktighetsbevarande mild tvål- och duschcrème. Produkten 
innehåller 1/4 fuktighetscrème och lämnar en skön och behaglig känsla 
på huden samt förhindrar uttorkning och hudirritation.
pH ca 5
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och skonsam mot huden
• Med 1/4 fuktighetscrème som tar hand om huden
• Ger ett rikt skum
• Behaglig doft

Artikel nr Förpackning

6966900 28x300 ml

Dove Cream Shower
Fuktighetsbevarande duschcrème.
Med neutrala rengörande ämnen som innehåller 1/4 fuktighetscrème. 
Dove hjälper huden att återfuktas på ett naturligt sätt.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Skonsam mot huden
• Med 1/4 fuktighetscrème som tar hand om huden
• Ger ett rikt skum

Artikel nr Förpackning

6966800 28x300 ml

Dove Shampoo
Exklusivt shampoo med 1/4 fuktighetsmjölk som återfuktar håret på 
djupet.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Skonsam mot håret
• Med 1/4 fuktighetsmjölk som tar hand om håret
• Ger ett rikligt lödder

Artikel nr Förpackning

7511431 28x300 ml

Lux 2in1
Lyxig parfymerad mild bad- och duschcreme, även utmärkt som 
shampoo.
pH: ca 5.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och effektiv 2-i-1produkt för kropp och hår
• Skummar rikligt
• Utmärkt även som badskum
• Miljömärkt med EU-Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7519457 28x300 ml

Lux Handtvål
Mild handtvål med lyxigt parfymerad doft.
• Marknadsledande varumärke som dina gäster känner till och 

uppskattar
• Mild och skonsam mot huden
• Milt pH-värde

Artikel nr Förpackning

7519456 28x300 ml

Flaskhållare
Vit flaskhållare för refillflaskor.
Monteras på väggen med två skruvar. Ett låssystem som garanterar att 
endast behörig personal kan avlägsna refillflaskan.

Artikel nr Förpackning

6967000 1x10 st

Tejpdel till flaskhållare
För uppsättning av flaskhållare på speglar.

Artikel nr Förpackning

6971780 1x10 st



61

Personlig hygien

Hotelltvål och gästförpackningar
Hotelltvål och gästförpackningar

Lux Professional Hård Hotelltvål
Den välkända, vita Lux-tvålen i gästförpackning.
Storpack med 600 stycken tvålar om 15g.
• Portionsförpackad hård tvål
• Perfekt för hotellgäster

Artikel nr Förpackning

7509911 600 st x 15g

Flytande tvål
Flytande tvål lämplig för restauranger, skolor, kontor och andra offentliga 
mijöer.

Soft Care Star
Parfymerad tvålcrème för allmän handtvätt.
pH: ca 5.
• Rengör effektivt
• Ger ett mjukt och krämigt lödder
• Har en fräsch doft

Artikel nr Förpackning

6973000 2x5 liter

Soft Care Silk
Mild tvålcrème för allmän handhygien. Även för hår- och kroppstvätt.
En rosa, parfymerad mild handtvål som även är lämplig för hår- och 
kroppstvätt. Innehåller ett fuktgivande medel för att förhindra 
uttorkning av huden.  
pH: 5
• Rengör effektivt
• Lämnar huden mjuk och väldoftande
• Lämplig för handhygien, kropp och hår

Artikel nr Förpackning

6973020 2x5 liter

Lux Professional 2in1
Tvål, bad- och duschcrème samt shampoo med lyxig doft.
Produkten är sammansatt för att vara mild och skonsam mot huden 
även vid regelbunden användning.
• Mild mot både hud och hår
• Ger ett mjukt skum och innehåller mjukgörande ingredienser för bra 

hårvård
• Utmärkt även som badskum
• Unisex doft
• Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515413 2x5 liter

Soft Care Wash
Extra mild tvål för alla hudtyper. Även för hår- och kroppstvätt.
Utvecklad för känslig hud och kan även användas för hår- och 
kroppstvätt. Produkten är speciellt lämplig för dig som tvättar händerna 
ofta. Utan färg och parfym. pH: ca 5.
• Rengör effektivt
• Skonsam mot huden
• Kan användas regelbundet
• Rekommenderad av Astma och Allergiförbundet
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7508210 10x500 ml

7508211 6x1 liter dispensopac

7508212 2x5 liter

7515636 10x1 liter

SURE Hand Wash
Skonsam mild naturlig handtvål
Skonsam och effektiv handtvål med en 100% naturlig parfym.
• Mild handtvål med naturlig parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100895639 6x500 ml

Soft Care flaskdispenser
Rostfri dispenser för Soft Care 1-liters flaskor.

Artikel nr Förpackning

1418478 1x1 st

Doseringspump 5 lit
Doseringspump som passar till Suma, TASKI, Lux 2in1 och Soft Care 
Wash 5-litersdunkar.
Doserar 10 ml per tryck.

Artikel nr Förpackning

5836353 1x4 st

Soft Care, dispenser
För manuell påfyllning från 5-litersdunk.
Knapp för dosering. Rymmer ca 800 ml.

Artikel nr Förpackning

7513851 1x1 st

Hållare Dispensopac
Hållare för Soft Care Des, Derm, Duo och Sensisept.
Passar för 1 liters dispensopac-förpackning.

Artikel nr Förpackning

7511130 1x1 st
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Desinficerande tvål
Desinficerande tvål - unik produkt som kombinerar mildhet med effektiv 
desinfektion. Lämplig vid livsmedelshantering.

SURE Antibac Hand Wash
Desinficerande handtvål
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100896846 6x500 ml

SURE Antibac Hand Wash Free
Desinficerande handtvål utan färg och parfym.
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål utan färg och parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100896988 6x500 ml

Soft Care Sensisept
Desinficerande tvål med unik mildhet.
Särskilt lämplig för händer som tvättas ofta och vid hantering av 
livsmedel. pH: ca 8.
• Effektivt klorhexidinbaserat desinfektionsmedel
• Rengör effektivt
• Skonsam mot händerna och utmärkt där händerna ofta behöver 

desinficeras
• Kvarvarande effekt på mikroorganismer efter tvättning
• Utan färg och utan parfym

Artikel nr Förpackning

100854169 6x1 liter dispensopac

100854167 10x1 liter

100854161 2x5 liter

Hudcrème
Hudcrème - återfuktande och mjukgörande.

Soft Care Derm Plus
Handcrème speciellt lämplig för känslig hud.
Återställer hudens naturliga fuktbalans och förhindrar uttorkning. pH: ca 7.
• Förhindrar uttorkning av huden
• Absorberas enkelt av huden
• Gör händerna mjuka och smidiga
• Utan färg och utan parfym

Artikel nr Förpackning

7510851 10x150 ml

Soft Care Dermasoft
Mjukgörande hudcrème utan färg och parfym.
Tas snabbt  upp av huden. Lämplig för känslig hud.
• Återställer hudens fuktbalans och förhindrar uttorkning
• Absorberas snabbt av huden
• Gör huden mjuk och smidig

Artikel nr Förpackning

6971740 6x800 ml refill

Soft Care Dermasoft IC
Mjukgörande hudcrème utan färg och parfym.
Tas snabbt upp av huden. Lämplig för känslig hud.
• Återställer hudens fuktbalans och förhindrar uttorkning
• Absorberas snabbt av huden
• Gör huden mjuk och smidig

Artikel nr Förpackning

100938654 4x1,3L

Soft Care Dermasoft
Mjukgörande hudcrème utan färg och parfym.
Tas snabbt upp av huden. Lämplig för känslig hud.
• Återställer hudens fuktbalans och förhindrar uttorkning
• Absorberas snabbt av huden
• Gör huden mjuk och smidig

Artikel nr Förpackning

7517497 10x500ml

Handdesinfektion
Handdesinfektion i gelform.

Soft Care Des E
Etanolbaserad handdesinfektion i gelform
Med mjukgörande ämnen, lämplig för allmän handdesinfektion. pH 7.
• Lämpar sig utmärkt inom sjukvården och livsmedelsindustrin
• Innehåller hudvårdande ämnen
• Utan parfym
• Bland annat testad mot MRSA, Norovirus, fågel-och svininfluensavirus 

enligt EN 1500, EN 13727, EN1276, EN 1650, EN 14476, EN 12791

Artikel nr Förpackning

100860434 50x100 ml

101103808 10x500 ml

7517977 6x1 liter dispensopac
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Soft Care Med
Handdesinfektion i gelform.
Alkoholbaserad (IPA) handdesinfektion i gelform med mjukgörande 
ämnen. pH7.
• Lämpar sig utmärkt till hygienisk och kirurgisk handdesinfektion
• Utan parfym
• Innehåller fuktgivande ämnen
• Effektiv mot bakterier och virus
• Bland annat testad mot Norovirus, fågel- och svininfluensa enligt EN 

1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 14476

Artikel nr Förpackning

101103851 6x500 ml

Soft Care Des E Spray
Flytande etanolbaserad handdesinfektion.
Med mjukgörande ämnen, lämplig för allmän handdesinfektion. pH 7.
• Lämpar sig utmärkt inom sjukvården och livsmedelsindustrin
• Utan färg och parfym
• Innehåller en effektiv fuktighetskräm att förhindra hudirritation och 

uttorkning
• Flytande format som lämpar sig för sprayflaska
• Bland annat testad mot MRSA, Norovirus, fågel-och svininfluensavirus 

enligt EN 1500, EN 14476, EN 1276, EN 13727, EN 14476, EN 14348 
, EN 13624

Artikel nr Förpackning

100860440 2x5 liter

101104102 10x500 ml

SURE Instant Hand Sanitizer
Högeffektiv skummande handdesinfektion
Skonsam och högeffektiv skummande handdesinfektion med en 
uppfriskande doft. Alkohol- och Triclosanfri.
• Skonsam handdesinfektion
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnylsebara resurser, växtbaserat
• Icke brandfarlig produkt

Artikel nr Förpackning

101101111 6x475 ml

101104071 2x5 liter

Diversey Automatisk Dispenser
Automatisk dispenser som motverkar smittspridning.
Dispensern är utvecklad för automatisk dosering av 
handdesinfektionsmedel och flytande handtvål. Den passar utmärkt 
inom Hälso- och Sjukvård, livsmedelsindustri, restauranger, butiker, 
laboratorium och  flera andra miljöer där kraven på god handhygien är 
hög. Passar för 1-liters dispensopac.
• Alltid rätt dosering av produkt utan att man behöver ta på dispensern
• Enkelt att ställa in rätt dosering av handdesinfektionsmedel eller tvål
• Låsbar

Artikel nr Förpackning

7520275 1 st

Soft Care Hygiendukar
Soft Care Hygiendukar är en effektiv och hygienisk lösning för handrengöring 
som passar alla miljöer.
Kassetterna är så flexibla att de kan placeras precis var som helst där regelbunden 
handrengöring behövs. Dukarna är impregnerade med en alkoholbaserad 
lösning som ger rena händer snabbt och enkelt. Samtidigt innehåller dukarna 
fuktighetsbevarande ämnen så att händerna inte känns torra trots regelbunden 
användning. Det kan gälla gäster, kunder eller personal - med Soft Care 
Hygiendukar underlättas handrengöring vilket höjer hygienen och minskar 
smittorisken i er verksamhet.

Soft Care Tex Hygiendukar
Ett hygiensystem som varken kräver  tvål, vatten eller handduk.
Soft Care Tex Hygiendukar är impregnerade med en mild och effektiv, 
alkoholbaserad lösning. De är den ideala lösningen där regelbunden 
handtvätt behövs men där tvål och vatten inte finns tillgängligt. 
Kassetten kan placeras i en golvdispenser, sättas upp i ett väggfäste 
eller placeras som den är - precis där det behövs.
• Mildare mot huden än traditionell tvål och vatten
• Liten risk för allergiska reaktioner
• Effektiv kemisk och mekanisk rengöring
• Enkla att dra ut – en i taget
• Lång hållbarhet

Artikel nr Förpackning

100890636 1x2 kassetter à 560 dukar

Soft Care Tex, väggfäste
Väggfäste till kassetter med Soft Care Hygiendukar.
Väggfäste i stabilt, vit ABS-plast för att hänga upp kassetten i ett 
praktiskt läge. Passar i alla miljöer och kan låsas enkelt och säkert med 
nyckel.
• Upphängning på rätt ställe
• Frigör arbetsytor

Artikel nr Förpackning

A90570 1x1 st

Dispensrar
Dispensrar till våra olika tvålar och handdesinfektion.

Soft Care Line, dispenser
Modernt formgiven, stilren dispenser i ABS-plast.
För bekväm och exakt dosering av produkterna i Soft Care Line-serien. 
Låsbar utan nyckel.

Artikel nr Förpackning

7514295 1x1 st

Soft Care Skumtvål, dispenser
Modern formgiven, stilren dispenser i ABS-plast.
För bekväm och exakt dosering av SoftCare skumtvål.

Artikel nr Förpackning

7514297 1x1 st dispenser
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Soft Care, dispenser
För manuell påfyllning från 5-litersdunk.
Knapp för dosering. Rymmer ca 800 ml.

Artikel nr Förpackning

7513851 1x1 st

Diversey Automatisk Dispenser
Automatisk dispenser som motverkar smittspridning.
Dispensern är utvecklad för automatisk dosering av 
handdesinfektionsmedel och flytande handtvål. Den passar utmärkt 
inom Hälso- och Sjukvård, livsmedelsindustri, restauranger, butiker, 
laboratorium och  flera andra miljöer där kraven på god handhygien är 
hög. Passar för 1-liters dispensopac.
• Alltid rätt dosering av produkt utan att man behöver ta på dispensern
• Enkelt att ställa in rätt dosering av handdesinfektionsmedel eller tvål
• Låsbar

Artikel nr Förpackning

7520275 1 st

Soft Care flaskdispenser
Rostfri dispenser för Soft Care 1-liters flaskor.

Artikel nr Förpackning

1418478 1x1 st

Hållare Dispensopac
Hållare för Soft Care Des, Derm, Duo och Sensisept.
Passar för 1 liters dispensopac-förpackning.

Artikel nr Förpackning

7511130 1x1 st

Flaskhållare till Soft Care Sensations
Till Soft Care Sensations refillflaskor.
Monteras på väggen med skruv eller tejp. Ett låssystem gör att endast 
behöriga personer kan avlägsna refill-flaskan.

Artikel nr Förpackning

7518518 1x10 st

Flaskhållare
Vit flaskhållare för refillflaskor.
Monteras på väggen med två skruvar. Ett låssystem som garanterar att 
endast behörig personal kan avlägsna refillflaskan.

Artikel nr Förpackning

6967000 1x10 st

Tejpdel till flaskhållare
För uppsättning av flaskhållare på speglar.

Artikel nr Förpackning

6971780 1x10 st

IntelliCare Hybriddispenser
En smart, modern och robust dispenser som kan användas för alla 
typer av produkter som flytande tvål, skumtvål, hudcrème och 
handdesinfektion.
Den unika, nytänkande hybriddispensern har automatisk dosering och 
manuell funktion i ett. Den fungerar alltid optimalt även när batteriet 
behöver bytas. För bekväm och exakt dosering av Soft Care sortimentet 
för IntelliCare. Finns som svart eller vit.
• Hybriddispenser för professionell handhygien med patenterad teknik 

som möjliggör både manuell och sensorstyrd dosering samt nivålarm
• Robust, UV-resistent och reptålig ABS-plast
• Justerbar dosering med upp till 2600 doseringar per 1,3L förpackning
• Ett fönster på dispenser gör det enkelt att se vilken produkt som 

används samt att se när produkten behöver bytas
• Snabbt och enkelt förpackningsbyte utan att lämna produktrester

Artikel nr Förpackning

D7524179 1 st Svart

D7524180 1 st Vit

IntelliCare Manuell Dispenser
En manuell robust dispenser som kan användas för alla typer av 
produkter som flytande tvål, skumtvål, hudcrème och handdesinfektion.
För bekväm och exakt dosering av Soft Care sortimentet för IntelliCare. 
Finns som svart eller vit.
• Robust, UV-resistent och reptålig ABS-plast
• Flytande tvål, skumtvål, hudcrème och handdesinfektion passar i 

samma dispenser
• Ett fönster på dispenser gör det enkelt att se vilken produkt som 

används samt att se när produkten behöver bytas
• Snabbt och enkelt förpackningsbyte utan att lämna produktrester

Artikel nr Förpackning

D7524177 1 st Svart

D7524178 1 st Vit

IntelliCare Golvstativ till Hybriddispenser
Golvstativ till Hybriddispenser.
Golvstativ till den smarta, moderna och robusta hybriddispensern 
som kan användas för alla typer av produkter som t.ex hudcrème eller 
handdesinfektion.

Artikel nr Förpackning

D1224249 1 st
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Golvställ handdesinfektion
Golvställ handdesinfektion för 5 liters dunk
Golvställ handdesinfektion med fotpedal för dosering från 5-liters dunk
• Fotpedal för hygienisk dosering
• Stabil elegant konstruktion
• Driftsäker och lätt att rengöra
• Minimalt underhållsbehov
• Låg användarkostnad

Artikel nr Förpackning

D1228788 1x1 st

LAPÉ Collection
Lyx och elegans från Diversey Care
Lyxiga påfyllningsbara 300ml flaskor med handtvål och handcrème. 
Designade för höja tvättrumsupplevelsen och passar i alla typer av interiörer. 
Universala dofter som tilltalar alla.

LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Hand 
Wash
Lyxig handtvål med doft av orientaliskt grönt citronte.
Långverkande orientalisk doft av citron och grönt te. Den milda 
formulan innehåller närande och fuktgivande ingredienser. Sofistikerad 
flaskdesign, med möjlighet till återfyllning.
• Långverkande doft
• Fuktgivande ingredienser
• Hudneutralt pH 5
• Enkelt, kladdfritt påfyllningssystem

Artikel nr Förpackning

100928146 8x300 ml

100934575 2x5 liter

LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Hand 
Lotion
Lyxig handcrème med doft av orientaliskt grönt citronte.
Långverkande orientalisk doft av citron och grönt te. Den milda 
formulan innehåller närande och fuktgivande ingredienser. Sofistikerad 
flaskdesign, med möjlighet till återfyllning.
• Långverkande doft
• Närande ingredienser
• Enkelt, kladdfritt påfyllningssystem

Artikel nr Förpackning

100928149 8x300 ml

100934576 2x5 liter

LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea 
Shampoo & Body Wash
Lyxigt shampoo och duschtvål med doft av orientaliskt grönt citronte.
Långverkande orientalisk doft av citron och grönt te. Den milda 
formulan innehåller närande och fuktgivande ingredienser. Sofistikerad 
flaskdesign, med möjlighet till återfyllning.
• Vårdande shampoo och duschtvål
• Långverkande doft
• Fuktgivande ingredienser
• Enkelt, kladdfritt påfyllningssystem

Artikel nr Förpackning

100970814 8x300 ml

100977377 2x5 liter

Flaskhållare till LAPĒ Collection
Låsbar vägghållare till LAPĒ Collection.
Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål. Detta låsbara väggfäste ger ett 
förnämligt intryck i alla tvättrum. Finns för en eller två flaskor.
• Tillverkad av rostfritt stål
• Låsbar
• Representativt utseende

Artikel nr Förpackning

7524127 1x1 st Singel

7524128 1x1 st Dubbel

LAPĒ Collection Gåvobox
Gåvobox som innehåller 1st LAPĒ handtvål och 1st LAPĒ handcrème.
Vacker gåvobox med en st 300ml flaska av lyxig LAPÉ handtvål och en 
st 300ml flaska lyxig LAPÉ handcrème. De påfyllningsbara flaskorna 
är vackert designade och passar i alla typer av interiörer. Tvålen och 
handcrèmen har en långverkande orientalisk doft av citron och grönt te.
• Vacker gåvobox
• Lyxig handtvål och handcrème
• Långverkande doft

Artikel nr Förpackning

100950065 6x1 box
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Det säkra valet för effektivitet, baserat på förnyelsebara naturliga råvaror.
Var helt säker (SURE) med naturliga rengöringsprodukter som ger säkerhet och hållbarhet utan att kompromissa med 
kvaliteten. Miljömärkta med EU-Ecolabel samt certifierade med Cradle to Cradle för säkrare och mer hållbara produkter.

SURE - Det säkra valet
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SURE Daglig rengöring standardprodukter
Det säkra valet för effektivitet, baserat på förnyelsebara naturliga råvaror.
Var helt säker (SURE) med naturliga rengöringsprodukter som ger säkerhet och 
hållbarhet utan att kompromissa med kvaliteten.

SURE Hand dishwash
Handdiskmedel
Koncentrerat lågskummande handdiskmedel för rengöring av kastruller, 
stekpannor, porslin, glas och alla diskbara köksredskap.
• Effektiv rengöring, lågskummande
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101100583 6x1 liter

101100604 2x5 liter

SURE Interior & Surface Cleaner
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100892011 2x5 liter

SURE Cleaner & Degreaser
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100894246 6x1 liter

100894247 2x5 liter

SURE Descaler
Högkoncentrerat avkalkningsmedel
Koncentrerat surt rengöringsmedel för borttagning av kalk från 
köksutrustning och redskap.
• Rengör effektivt från kalkbeläggningar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100892014 6x1 liter

100892015 2x5 liter

SURE Glass Cleaner
Glas- och allrengöringsmedel
Bruksfärdig rengöringsspray för effektiv glasrengöring och 
fönsterputsning.
• Effektiv rengöring av alla typer av vattentåliga ytor
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891496 6x750 ml

100891498 2x5 liter

SURE Grill Cleaner
Ugn och grillrengöringsmedel
Rengöringsmedel för daglig rengöring av hårt smutsade ytor, såsom 
ugnar, grillar och salamandrar.
• Grillrent för daglig rengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100943914 6x750 ml

100894371 2x5 liter

SURE Cleaner Disinfectant
Rengörings- och desinfektionsmedel
Koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel för rengöring och 
desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler.
• Högkoncentrerat rengörings- och deinfektionsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Extra skonsamt för såväl miljön som för din personal

Artikel nr Förpackning

100892313 6x1 liter

100892312 2x5 liter
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SURE Washroom Cleaner
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga 
hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100951914 6x1 liter

100951912 2x5 liter

SURE Washroom Cleaner & Descaler
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat högeffektiv produkt för daglig och periodisk rengöring av 
vattentåliga hårda ytor i badrum.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891583 6x1 liter

100891585 2x5 liter

SURE Toilet Cleaner
WC-rengöringsmedel
Bruksfärdigt kraftfullt rengöringsmedel för effektiv borttagning av kalk 
och andra avlagringar från toalettskålar och urinoarer.
• Tar effektivt bort kalk och smuts från toaletter och urinoirer
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891589 6x750 ml

100891611 2x5 liter

SURE Floor Cleaner
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga 
hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive 
hinkmetoden och rengöring med skurmaskin.
• För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100891586 6x1 liter

100891588 2x5 liter

Refillsprayflaskor för SURE Descaler & 
SURE Cleaner Disinfectant
Tomma sprayflaskor för refill av SURE Descaler & SURE Cleaner 
Disinfectant
Etiketter (2x6 st) till två olika produkter medföljer för varje artikel. 
Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 
användningsområde.
• Etiketter till två olika produkter medföljer
• Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 

användningsområde

Artikel nr Förpackning

7523897 6x750 ml tomflaska

Refillsprayflaskor för SURE Grill Cleaner & 
SURE Cleaner & Degreaser
Tomma sprayflaskor för refill av SURE Grill Cleaner & SURE Cleaner & 
Degreaser
Etiketter (2x6 st) till två olika produkter medföljer för varje artikel. 
Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 
användningsområde.
• Etiketter till två olika produkter medföljer
• Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 

användningsområde

Artikel nr Förpackning

7523898 6x750 ml tomflaska

Refillsprayflaskor för SURE Glass Cleaner 
& SURE Interior & Surface Cleaner
Tomma sprayflaskor för refill av SURE Glass Cleaner  & SURE Interior & 
Surface Cleaner
Etiketter (2x6 st) till två olika produkter medföljer för varje artikel. 
Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 
användningsområde.
• Etiketter till två olika produkter medföljer
• Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 

användningsområde

Artikel nr Förpackning

7523889 6x750 ml tomflaska

Refillsprayflaskor för SURE Washroom 
Cleaner  & Washroom Cleaner & Descaler
Tomma sprayflaskor för refill av SURE Washroom Cleaner  & SURE 
Washroom Cleaner & Descaler
Etiketter (2x6 st) till två olika produkter medföljer för varje artikel. 
Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 
användningsområde.
• Etiketter till två olika produkter medföljer
• Sprayflaskorna har en anpassad funktion lämplig för dess 

användningsområde

Artikel nr Förpackning

7523890 6x750 ml tomflaska
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SURE Personlig hygien standardprodukter
Det säkra valet för effektivitet, baserat på förnyelsebara naturliga råvaror.
Var helt säker (SURE) med naturliga rengöringsprodukter som ger säkerhet och 
hållbarhet utan att kompromissa med kvaliteten.

SURE Hand Wash
Skonsam mild naturlig handtvål
Skonsam och effektiv handtvål med en 100% naturlig parfym.
• Mild handtvål med naturlig parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100895639 6x500 ml

SURE Antibac Hand Wash
Desinficerande handtvål
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100896846 6x500 ml

SURE Antibac Hand Wash Free
Desinficerande handtvål utan färg och parfym.
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål utan färg och parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100896988 6x500 ml

SURE Instant Hand Sanitizer
Högeffektiv skummande handdesinfektion
Skonsam och högeffektiv skummande handdesinfektion med en 
uppfriskande doft. Alkohol- och Triclosanfri.
• Skonsam handdesinfektion
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnylsebara resurser, växtbaserat
• Icke brandfarlig produkt

Artikel nr Förpackning

101101111 6x475 ml

101104071 2x5 liter

SURE Divermite-serien
Divermite är ett väggmonterat säkert och enkelt doseringssystem 
som ger en garanterat låg brukskostnad.
Effektivt – doserar alltid rätt mängd produkt, ger pålitliga rengöringsresultat. 
Kostnadskontroll – tryckknapp med efterföljande tröghet, ingen överdosering. 
Säkert – slutet säkert system, lätt att göra rätt och minskad risk för 
produktkontakt. Enkelt – garanterat rätt produkt genom färgkodning samt fit-lock 
system för flaskor och dispenser. Hållbart - återvinningsbara refillpåsar som töms 
helt på produkt

Dispenser Divermite S för SURE
Dispenser för dosering av SURE Divermite produkter i flaska/hink.
För påfyllning av flaskor och hink med SURE produkter.
• Effektiv doseringskontroll
• Enkel att montera och att använda
• Ger dig fullständig koll på kemförbrukningen
• Används med refillförpackning, reducerar plastavfall

Artikel nr Förpackning

67791 1x1 st

Dispenser Divermite Plus för SURE
Dispenser för dosering av SURE Divermite handdisk
För dosering av SURE handdisk i Divermite direkt till diskho.
• Effektiv doseringskontroll
• Monteras för dosering direkt i diskhon
• Ger dig fullständig koll på kemförbrukningen
• Används med refillförpackning, reducerar plastavfall

Artikel nr Förpackning

67067 1x1 st

SURE Hand dishwash DvM
Handdiskmedel i Divermite refillpåse.
Koncentrerat lågskummande handdiskmedel i en refillpåse för rengöring 
av kastruller, stekpannor, porslin, glas och alla diskbara köksredskap.
• Effektiv rengöring, lågskummande
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite-system, sparar 

pengar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101100584 4x1,5 liter refill

SURE Interior & Surface Cleaner DvM
Allrengöringsmedel i Divermite refillpåse.
Koncentrerat allrengöringsmedel i en refillpåse för rengöring av alla 
hårda ytor, även livsmedelslokaler, såsom golv, väggar, dörrar, tak, 
arbetsytor och allmän utrustning.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite-system, sparar 

pengar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100918734 4x1,5 liter refill
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SURE Cleaner & Degreaser DvM
Kraftfullt grovrengöringsmedel i Divermite refillpåse.
Koncentrerat kraftfullt grovrent och avfettningsmedel i en refillpåse 
för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, 
spiskåpor, spisar och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av 
golv.
• Kraftfull rengöringsförmåga, tar lätt bort fett och intorkad smuts
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite-system, sparar 

pengar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100919219 4x1,5 liter refill

SURE Cleaner Disinfectant DvM
Rengörings- och desinfektionsmedel i Divermite refillpåse.
Koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel i en refillpåse för 
rengöring och desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler. En produkt för 
både rengöring och desinfektion.
• Mycket effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer, hög 

livsmedelsäkerhet
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite-system, sparar 

pengar
• Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning 

av brukslösning
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100919220 4x1,5 liter refill

SURE Floor Cleaner DvM
Neutralt golvrengöringsmedel i Divermite refillpåse.
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel i en refillpåse för 
daglig rengöring av alla vattentåliga hårda golv.
• Säker användning på alla vattentåliga golv
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite-system, sparar 

pengar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100919506 4x1,5 liter refill

SURE Washroom Cleaner DvM
Sanitetsrengöringsmedel i Divermite refillpåse.
Koncentrerat sanitetsrengöringsmedel för daglig användning på alla 
vattentåliga hårda ytor, såsom toalett, kakel, porslin, etc.
• Kraftfull rengöringsförmåga, tar lätt bort fett, smink och tvål rester
• Bekväm och kontrollerad dosering med Divermite-system, sparar 

pengar
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100919507 4x1,5 liter refill

Divermite Flaska SURE Interior & Surface 
Cleaner
Sprayflaska för påfyllning av Divermite SURE Interior & Surface Cleaner.
750 ml flaska, inklusive spraymunstycke. Används med Divermite S 
dispenser.

Artikel nr Förpackning

7524026 6x750 ml tomflaska

Divermite Flaska SURE Cleaner & 
Degreaser
Sprayflaska för påfyllning av Divermite SURE Cleaner & Degreaser.
750 ml flaska, inklusive spraymunstycke. Används med Divermite S 
dispenser.

Artikel nr Förpackning

7524027 6x750 ml tomflaska

Divermite Flaska SURE Cleaner 
Disinfectant
Sprayflaska för påfyllning av Divermite SURE Cleaner Disinfectant.
750 ml flaska, inklusive spraymunstycke. Används med Divermite S 
dispenser.

Artikel nr Förpackning

7524029 6x750 ml tomflaska

Divermite Flaska SURE Washroom Cleaner
Sprayflaska för påfyllning av Divermite SURE Washroom Cleaner.
750 ml flaska, inklusive spraymunstycke. Används med Divermite S 
dispenser.

Artikel nr Förpackning

7524030 6x750 ml tomflaska

SURE Soft Care-serien
SURE produkter för personlig hygien i dispenser-systemen Soft Care Line och 
IntelliCare.

SURE Hand Wash IC
Skonsam mild naturlig handtvål.
Skonsam och effektiv handtvål med en 100% naturlig parfym.
• Mild handtvål med naturlig parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100938652 4x1,3L
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SURE Antibac Hand Wash Free IC
Desinficerande handtvål utan färg och parfym.
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål utan färg och parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100972883 4x1,3L

SURE Instant Hand Sanitizer IC
Högeffektiv skummande handdesinfektion med en uppfriskande doft. 
Alkohol- och Triclosanfri.
• Skonsam handdesinfektion
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Icke brandfarlig produkt

Artikel nr Förpackning

100977078 4x1,3L

SURE Hand Wash
Skonsam mild naturlig handtvål.
Skonsam och effektiv handtvål med en 100% naturlig parfym.
• Mild handtvål med naturlig parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100902113 6x800 ml refill

SURE Antibac Hand Wash Free
Desinficerande handtvål utan färg och parfym.
Antibakteriell handtvätt som säkerställer desinfektion enligt högsta 
standard.
• Skonsam desinficerande handtvål utan färg och parfym
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat

Artikel nr Förpackning

100900220 6x800 ml refill

SURE SmartDose-serien
SmartDose är ett mobilt och bekvämt doseringssystem lämpligt för mindre 
enheter med behov av flexibilitet.
SmartDose minskar din miljöpåverkan jämfört med standardflaskor genom 
minskad förbrukning samt förpackningsmaterial, förvaring och transport. Effektivt 
– rätt dosering, alltid pålitliga rengöringsresultat. Kostnadskontroll – ingen 
överdosering. Säkert – slutet system för maximal säkerhet. Enkelt – en smart 
doseringspump för diskho, flaska eller hink, minimalt utbildningsbehov. Hållbart 
– mindre förpackningsmaterial, förvaring och transport jämfört med bruksfärdiga 
produkter.

SURE Floor Cleaner SD
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga 
hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive 
hinkmetoden och rengöring med skurmaskin.
• För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920829 1x1,4 liter

SURE Cleaner&Degreaser SD
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100919510 1x1,4 liter

SURE Interior&Surface Cleaner SD
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920827 1x1,4 liter
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SURE Washroom Cleaner SD
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga 
hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920823 1x1,4 liter

SURE Washroom Cleaner&Descaler SD
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat högeffektiv produkt för daglig och periodisk rengöring av 
vattentåliga hårda ytor i badrum.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920825 1x1,4 liter

SURE QuattroSelect-serien
QuattroSelect är en högeffektiv plattform för utspädning av koncentrerade 
produkter, för stora lokalvårdssiter.
Effektivt – späder koncentrat till brukslösning, alltid rätt spädning. 
Kostnadskontroll – full kontroll på dina kostnader för daglig rengöring. Säkert – 
slutet, låsbart system gör att användare inte kommer i kontakt med koncentrerad 
produkt. Enkelt – ger upp till fyra koncentrerade produkter med olika utspädning, 
allt du behöver för effektiv lokalvård. Hållbart – en förpackning med koncentrat 
ger upp till 2500 liter brukslösning.

SURE Floor Cleaner QS
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Koncentrerat lågskummande golvrengöringsmedel för alla vattentåliga 
hårda golv. Rekommenderas för alla rengöringsmetoder inklusive 
hinkmetoden och rengöring med skurmaskin.
• För skurmaskin eller manuell daglig golvrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920828 2x2,5 liter

SURE Cleaner&Degreaser QS
Extra kraftfullt grovrengöringsmedel
Koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla 
svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar 
och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv och för 
lättskurning.
• Extra kraftfull för mycket effektiv avfettning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920830 2x2,5 liter

SURE Interior&Surface Cleaner QS
Allrengöringsmedel
Koncentrerat allrengöringsmedel för rengöring av hårda ytor, såsom 
golv, väggar, dörrar, tak och allmän utrustning. Kan också användas i 
livsmedelslokaler.
• Effektivt koncentrerat allrengöringsmedel
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920826 2x2,5 liter

SURE Washroom Cleaner QS
Alkaliskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat rengöringsmedel för daglig rengöring av alla vattentåliga 
hårda ytor i badrum, såsom toaletter, kakel och porslin.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920822 2x2,5 liter

SURE Washroom Cleaner&Descaler QS
Surt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen
Koncentrerat högeffektiv produkt för daglig och periodisk rengöring av 
vattentåliga hårda ytor i badrum.
• Effektiv för daglig sanitetsrengöring och avkalkning
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• 100% biologiskt nedbrytbar
• Med råvaror från förnyelsebara resurser, växtbaserat
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100920824 2x2,5 liter

NATURENS EGEN KRAFT

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 39019 sv 01/18

*Baserat på en oberoende OECD 301B bedömning 

SURE® är ett omfattande sortiment av växtbaserade, 100% 
biologiskt nedbrytbara* rengöringsprodukter, utformade för att 
leverera överlägsna professionella resultat och samtidigt vara säkra 
för människor och snäll mot miljön. SURE produkterna uppfyller 
alla dina dagliga rengöringsbehov för kök, lokalvård och personlig 
hygien; med miljövänliga ingredienser från förnybara resurser.
Läs mer, besök www.diversey.com
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Infektionsskydd

Soft Care Sensisept
Desinficerande tvål med unik mildhet.
Särskilt lämplig för händer som tvättas ofta och vid hantering av 
livsmedel. pH: ca 8.
• Effektivt klorhexidinbaserat desinfektionsmedel
• Rengör effektivt
• Skonsam mot händerna och utmärkt där händerna ofta behöver 

desinficeras
• Kvarvarande effekt på mikroorganismer efter tvättning
• Utan färg och utan parfym

Artikel nr Förpackning

100854169 6x1 liter dispensopac

100854167 10x1 liter

100854161 2x5 liter

Soft Care Des E
Etanolbaserad handdesinfektion i gelform
Med mjukgörande ämnen, lämplig för allmän handdesinfektion. pH 7.
• Lämpar sig utmärkt inom sjukvården och livsmedelsindustrin
• Innehåller hudvårdande ämnen
• Utan parfym
• Bland annat testad mot MRSA, Norovirus, fågel-och svininfluensavirus 

enligt EN 1500, EN 13727, EN1276, EN 1650, EN 14476, EN 12791

Artikel nr Förpackning

100860434 50x100 ml

101103808 10x500 ml

7517977 6x1 liter dispensopac

Soft Care Med
Handdesinfektion i gelform.
Alkoholbaserad (IPA) handdesinfektion i gelform med mjukgörande 
ämnen. pH7.
• Lämpar sig utmärkt till hygienisk och kirurgisk handdesinfektion
• Utan parfym
• Innehåller fuktgivande ämnen
• Effektiv mot bakterier och virus
• Bland annat testad mot Norovirus, fågel- och svininfluensa enligt EN 

1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 14476

Artikel nr Förpackning

101103851 6x500 ml

Soft Care Des E Spray
Flytande etanolbaserad handdesinfektion.
Med mjukgörande ämnen, lämplig för allmän handdesinfektion. pH 7.
• Lämpar sig utmärkt inom sjukvården och livsmedelsindustrin
• Utan färg och parfym
• Innehåller en effektiv fuktighetskräm att förhindra hudirritation och 

uttorkning
• Flytande format som lämpar sig för sprayflaska
• Bland annat testad mot MRSA, Norovirus, fågel-och svininfluensavirus 

enligt EN 1500, EN 14476, EN 1276, EN 13727, EN 14476, EN 14348 
, EN 13624

Artikel nr Förpackning

100860440 2x5 liter

101104102 10x500 ml

Oxivir Plus
Flytande snabbverkande rengörings- och desinfektionsmedel.
Oxivir Plus är ett snabbverkande väteperoxidbaserat flytande 
rengörande desinfektionsmedel, med den patenterade AHP tekniken, för 
samtidig rengöring och desinfektion av vattentåliga ytor. Brukslösning i 
sprayflaska och koncentrat i dunk. Mycket bra rengöringsförmåga. Utan 
parfym. CE-märkt.
• Rengör och desinficerar i ett steg
• Snabbverkande, effektivt mot coronavirus
• Säker att använda, förvara och transportera
• Effektiv mot virus, bakterier, svamp och jäst
• Bland annat testad enligt EN1276, EN13697, EN1650, EN14776, 

EN13624 och EN13727

Artikel nr Förpackning

100829234 6x750 ml

100827422 2x5 liter

Oxivir Excel
Flytande snabbverkande rengörings- och desinfektionsmedel.
Oxivir Excel är ett bredspektum snabbverkande väteperoxidbaserat 
flytande rengörande desinfektionsmedel, med den patenterade AHP 
tekniken, för samtidig rengöring och desinfektion av vattentåliga 
ytor. Brukslösning i skumsprayflaska, bruksfärdiga impregnerade 
engångsdukar och koncentrat i dunk. Utan parfym. CE-märkt.
• Rengör och desinficerar i ett steg
• Extremt snabbverkande, effektivt mot coronavirus inom 30 sekunder
• Säker att använda, förvara och transportera
• Effektiv mot virus, bakterier, svamp och jäst
• Bland annat testad enligt EN1276, EN13697, EN1650 och EN14776

Artikel nr Förpackning

100941432 6x750 ml skumsprayflaska

100984248 12x100 st dukar

100984250 12x30 st dukar

100941436 2x5 liter

Oxivir Sporicide
Flytande bredspektrums rengörings- och desinfektionsmedel för hälso- 
och sjukvården.
Oxivir Sporicide är ett väteperoxidbaserat, bredspektrigt rengörings- och  
desinfektionsmedel, med den patenterade AHP tekniken, effektivt mot 
bl.a C-difficile. Utmärkt sporicid, mykobaktericid, baktericid, virucid, 
jästicid och fungicid effekt på så lite som 1 minut. Kan användas på 
alla vattentåliga ytor. Brukslösning i sprayflaska eller bruksfärdiga 
impregnerade engångsdukar. Utan parfym. CE-märkt.
• Rengör och desinficerar i ett steg
• Bred effekt för högsta nivå av patientskydd
• Säker att använda, förvara och transportera
• Lämplig för användning i högriskområden inom hälso- och sjukvården
• Testad enligt mer än 10 EN tester, samt mot bakteriesporer enligt EN 

13704 och EN 17126

Artikel nr Förpackning

100934091 6x750 ml

100941883 12x80 st dukar

Oxivir Body Spillage Kit
Infektionsförebyggande nödhjälpskit för att kunna isolera och ta bort 
spillda kroppsvätskor säkert, snabbt och enkelt, när som helst.
Oxivir Body Spillage Kit innehåller allt som behövs för att ta bort och 
desinficera efter spillda kroppsvätskor. Kittet innehåller 2 set personlig 
skydds- och städutrustning bestående av skyddsmask, långärmade 
handskar, skoskydd, skopa, duk, avfallspåse och absorberande pulver 
som stelnar vätska för enkel och säker rengöring. Dessutom ingår en 
sprayflaska med innovativ, patenterad Oxivir Plus desinfektionsmedel. 
Allt förpackat i en gul, genomskinlig förvaringsväska. Refill-kittet 
innehåller: 4x2st uppsättningar personlig skydds- och städutrustning.
• Komplett set för hantering av spillda kroppsvätskor
• Innehåller det effektiva desinfektionsmedlet - Oxivir Plus
• Säker att använda på både hårda och mjuka ytor

Artikel nr Förpackning

100840608 1 st Spill kit

100842411 4x2 st Refill kit



Ett brett urval av produkter inom kända varumärken av världsklass
Pro Formula är ett komplett utbud av professionellt formulerade rengöringsprodukter, i kombination med pålitliga 
varumärken. Sortimentet består av lättanvända produkter speciellt utvecklade för restauranger, hotell & gästhem samt 
vårdhem.  
 
Läs mer på vår nylanserade Pro Formula webb, https://www.proformula.com/se/

Konsumentvarumärken
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Via
Sveriges ledande tvättmedel. Diversey erbjuder Via Professional - avsedd för 
den professionella användaren.

Via Professional Color
Effektivt och drygt kulörtvättmedel i pulverform utan blekmedel.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Bevarar färgade plaggs färg och lyster längre
• Koncentrerad, räcker till 177 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7512130 1x8,32 kg

Via Professional Color Plus
Effektivt och extra drygt kulörtvättmedel i pulverform utan blekmedel.
Högkoncentrerat tvättpulver i stabil förpackning i hård kartong som tål 
extra tuff hantering, med bärhandtag.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Bevarar färgade plaggs färg och lyster längre
• Extra stabil förpackning, tål tuff hantering
• Extra koncentrerad, räcker till 231 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

101100414 1x8,32 kg

Via Professional Color Sensitive
Effektivt och drygt kulörtvättmedel i pulverform utan parfym och 
blekmedel, passar dig som har känslig hud eller allergi.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Bevarar färgade plaggs färg och lyster längre
• Koncentrerad, räcker till 177 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7513602 1x8,32 kg

Via Professional Color Sensitive Plus
Effektivt och extra drygt kulörtvättmedel i pulverform utan parfym och 
blekmedel, passar dig som har känslig hud eller allergi.
Högkoncentrerat tvättpulver i stabil förpackning i hård kartong som tål 
extra tuff hantering, med bärhandtag.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Bevarar färgade plaggs färg och lyster längre
• Extra stabil förpackning, tål tuff hantering
• Extra koncentrerad, räcker till 231 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

101100415 1x8,32 kg

Via Professional White Sensitive
Effektivt och drygt pulvertvättmedel utan parfym för vittvätt, passar dig 
som har känslig hud eller allergi.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Håller textilierna vita längre
• Koncentrerad, räcker till 177 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7512129 1x8,32 kg

Via Professional White Sensitive Plus
Effektivt och extra drygt pulvertvättmedel utan parfym för vittvätt, 
passar dig som har känslig hud eller allergi.
Högkoncentrerat tvättpulver i stabil förpackning i hård kartong som tål 
extra tuff hantering, med bärhandtag.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Håller textilierna vita längre
• Extra stabil förpackning, tål tuff hantering
• Extra koncentrerad, räcker till 231 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

101100416 1x8,32 kg

Via Professional White
Effektivt och drygt pulvertvättmedel för vittvätt.
• Effektiv mot proteinrik smuts och feta fläckar redan vid lägre 

temperaturer
• Håller textilierna vita längre
• Koncentrerad, räcker till 177 tvättar
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7512128 1x8,32 kg

Via Professional Flytande Color Conc 4,32L
Effektivt och drygt flytande kulörtvättmedel i en bekväm förpackning. 
Avsedd för professionellt bruk. Bevarar färgade plaggs färg och lyster 
längre. Superkoncentrerad formulering.
• Skonsam för dina kulörta textilier
• Effektiv redan vid lägre temperaturer
• Lämplig även för handtvätt och svåra fläckar
• Enkel dosering med doseringsbollen
• Ger en fräsch doft

Artikel nr Förpackning

101104767 2x4,32 liter
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Via Professional Flytande Color Sensitive 
4,32L
Vårdande, skonsamt och parfymfritt flytande kulörtvättmedel i en 
bekväm förpackning.  
Avsedd för professionellt bruk. Snabbverkande och effektivt mot svåra 
fläckar.
• Skonsam för dina kulörta textilier
• Effektiv redan vid lägre temperaturer
• Lämplig även för handtvätt och svåra fläckar
• Enkel dosering med doseringsbollen
• Miljömärkt med Svanen samt rekommenderad av Astma- och 

Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

100908800 2x4,32 liter

Via Professional flytande Color Sensitive 
7,5L
Vårdande, skonsamt och parfymfritt flytande kulörtvättmedel i en 
bekväm förpackning.  
Avsedd för professionellt bruk. Snabbverkande och effektivt mot svåra 
fläckar.
• Skonsam för dina kulörta textilier
• Effektiv redan vid lägre temperaturer
• Lämplig även för handtvätt och svåra fläckar
• Enkel dosering med doseringstappen och doseringsbollen
• Miljömärkt med Svanen samt rekommenderad av Astma- och 

Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

7518290 1x7,5 liter

Via Flytande Tvättmedel Color
Efffektivt flytande kulörtvättmedel.
Via flytande tvättmedel Color är snabbverkande och effektiv mot svåra 
fläckar samtidigt som det vårdar färger och tyger och kan med fördel 
även användas vid handtvätt och förbehandling. Effektiv mot svåra 
fläckar även vid snabbtvätt och i låga temperaturer. Miljömärkt med 
Svanen.
• Bevarar plaggets färger
• Effektiv mot svåra fläckar
• Utmärkt för handtvätt
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T245167 6x1 liter

Via Flytande Tvättmedel Color Sensitive
Efffektivt flytande kulörtvättmedel utan parfym.
Via flytande tvättmedel Color sensitive utan parfym är snabbverkande 
och effektiv mot svåra fläckar samtidigt som det vårdar färger och tyger 
och kan med fördel även användas vid handtvätt och förbehandling. 
Effektiv mot svåra fläckar även vid snabbtvätt och i låga temperaturer. 
Parfymfri. Miljömärkt med Svanen
• Bevarar plaggets färger
• Effektiv mot svåra fläckar
• Parfymfri
• Utmärkt för handtvätt
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T245169 6x1 liter

Via Flytande Tvättmedel Black
Efffektivt flytande tvättmedel för svarta och mörka plagg
Via flytande tvättmedel Black ger ren tvätt varje gång. Är effektiv 
mot svåra fläckar samtidigt som den vårdar svarta och mörka plagg 
och kan med fördel även användas vid handtvätt och förbehandling. 
Svanenmärkt.
• Vårdar svarta och mörka plagg
• Effektiv mot svåra fläckar
• Utmärkt för handtvätt
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T245171 6x1 liter

Via Flytande Tvättmedel White
Efffektivt flytande vittvättmedel.
Via White flytande tvättmedel är speciellt anpassat för att hjälpa till att 
behålla kläderna vita och ljusa även efter många tvättar.
• Hjälper till att behålla kläderna vita och ljusa även efter många 

tvättar
• Effektiv mot svåra fläckar
• Utmärkt att förbehandla tuffa fläckar med
• Snabbupplöslig i vatten även vid lägre temperaturer
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T720413 6x1,08 liter

Via Color Tvättkapslar Clean+Care
Effektivt flytande kulörtvättmedel mot svåra fläckar i en enkel dosering.
Via Color tvättkapslar Clean+Care är speciellt anpassat för att hjälpa till 
att bevara klädernas färger så de håller sig fräschare längre.
• Enkel dosering (kapsel)
• Skonsam för dina kulörta textilier. Bevarar färgade plaggs färg och 

lyster längre
• Effektiv redan vid lägre temperaturer
• Ger en fräsch doft
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T797240 4x40 kapslar

Via Color Sensitive Tvättkapslar 
Clean+Care
Effektivt flytande kulörtvättmedel utan parfym mot svåra fläckar i en 
enkel dosering.
Via Color Sensitive tvättkapslar Clean+Care är parfymfri och speciellt 
anpassad för dig med känslig hud.
• Enkel dosering (kapsel)
• Skonsam för dina kulörta textilier. Bevarar färgade plaggs färg och 

lyster längre
• Effektiv redan vid lägre temperaturer
• Utan Parfym
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T797238 4x40 kapslar
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Via White Tvättkapslar Clean+Care
Effektivt flytande vittvättmedel mot svåra fläckar i en enkel dosering.
Via White tvättkapslar Clean+Care är speciellt anpassat för att hjälpa 
till att bevara kläderna vita och ljusa även efter många tvättar.
• Enkel dosering (kapsel)
• Håller textilierna vita längre
• Effektiv redan vid lägre temperaturer
• Ger en fräsch doft
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T238933 5x14 kapslar

Via Tabort Fläckspray
Fläckspray för effektiv förbehandling av fläckar.
En förstärkt formula av enzymer lösgör, bryter ner och kapslar in 
smutsen effektivt utan att skada färger eller textilier. 3D Clean System 
är Vias mest effektiva fläckspray någonsin.
• 3D Clean System teknologi lösgör och kapslar in smuts
• Skonsam för tyg och färger
• Parfymfri
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T017982 8x750 ml

Via Tabort Fläckborttagare (pulver)
Effektivt fläckborttagningspulver för både vit- och kulörtvätt.
Via Tabort 3D Clean System är en avancerad fläckborttagare med en 
hög koncentration av enzymer som effektivt bryter ner fläckar samtidigt 
som den är skonsam mot tyg och färger. Via Tabort fläckborttagare 
passar både vita och färgade textilier. Via Tabort fläckborttagare kan 
användas tillsammans med alla sorters tvättmedel.
• 3D Clean System teknologi lösgör och kapslar in smuts
• Skonsam för tyg och färger
• Kan användas på såväl vit som färgad tvätt
• Parfymfri
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

T720774 8x700 gr

T720772 8x470 gr

Comfort
Sveriges ledande sköljmedel. Diversey erbjuder Comfort Professional avsedd 
för den professionella användaren.

Comfort Professional
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel med behaglig doft.
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Ger textilierna en fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7508496 2x5 liter

Comfort Professional Sensitive
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel utan färg och parfym.
• Passar dig som har känslig hud eller allergi
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Utan parfym
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7508513 2x5 liter

Comfort Professional Pure
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel med mild parfym för känslig 
hud.
• Passar dig som har känslig hud eller allergi
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Mild parfym

Artikel nr Förpackning

7508511 2x5 liter

Comfort Professional Lily & Rice flower
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel med en fräsch doft.
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Ger textilierna en fräsch doft av lilja

Artikel nr Förpackning

7511210 2x5 liter

Comfort Professional Sunshine
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel med doft av sommar.
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Ger textilierna en fräsch doft av sommar

Artikel nr Förpackning

7515527 2x5 liter

Comfort Professional Original, conc
Koncentrerat, flytande antistat- och mjukgöringsmedel med en 
långtidsverkande fräsch doft
• Mjukgör effektivt många typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Långtidsverkande fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7508522 2x5 liter
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Comfort Professional Sunshiny Days, conc
Koncentrerat, flytande antistat- och mjukgöringsmedel med fräsch doft 
av sommar.
• Mjukgör effektivt många typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Långtidsverkande fräsch doft av sommar

Artikel nr Förpackning

7519337 2x5 liter

Comfort Professional DeoSoft, conc
Koncentrerat, luktneutraliserande, flytande antistat- och mjukgörande 
medel som tar bort och oskadliggör dålig lukt.
• Tar bort och oskadliggör dålig lukt tack vare O.N.T (Odor  Neutralizing 

Technology)
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet

Artikel nr Förpackning

100833958 2x5 liter

Comfort Original conc
Koncentrerat sköljmedel med behaglig doft.
Comfort sköljmedel ger din tvätt långvarig fräschhet och vardaglig 
mjukhet. Det hjälper din tvätt att kännas och dofta fantastiskt. I varje 
flaska Comfort Blå har vi fångat den friska känslan av att vara utomhus.
• Koncentrerat sköljmedel
• Fräschhet som varar längre
• Bevarar färger och glans
• Bidrar till snabbare torktid

Artikel nr Förpackning

T720698 4x2 liter

Comfort Sunfresh conc
Koncentrerat sköljmedel med en fräsch doft av sommar.
Comfort sköljmedel ger din tvätt långvarig fräschhet och vardaglig 
mjukhet. Det hjälper din tvätt att kännas och dofta fantastiskt.
• Koncentrerat sköljmedel
• Fräschhet som varar längre
• Bevarar färger och glans
• Bidrar till snabbare torktid

Artikel nr Förpackning

T720701 4x2 liter

Neutral
Neutrals produkter är speciellt framtagna för att förebygga och minska 
allergiska hudreaktioner och irritationer.

Neutral Professional Tvättmedel Color
Professionellt pulvertvättmedel för kulörtvätt utan parfym för känslig 
hud.
Neutral Professional Color är särskilt utvecklad för känslig hud, är 
parfymfri och innehåller inga färgämnen för att minimera risken för 
allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och fläckar 
genom enzymer mot proteinfläckar av t.ex. blod, svett och urin. Alla 
Neutrals tvättmedel är utvecklade tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet. Miljömärkt med Svanen.
• Effektivt tvättmedel särskilt utvecklat för känslig hud
• Bevarar färgernas intensitet, tar bort fläckar utan att bleka
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% optiskt vitmedel
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 5006 0145
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

101102437 3x4.8 kg

101102438 1x8.55 kg

Neutral Professional Tvättmedel White
Professionellt pulvertvättmedel för vittvätt utan parfym för känslig hud.
Neutral Professional Tvättmedel White är särskilt utvecklad för känslig 
hud, är parfymfri och innehåller inga färgämnen för att minimera risken 
för allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och 
fläckar genom enzymer mot proteinfläckar av t.ex. blod, svett och urin. 
Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet. Miljömärkt med Svanen.
• Effektivt tvättmedel särskilt utvecklat för känslig hud
• Effektiv fläckborttagning, bevarar vita kläder vita längre
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% optiskt vitmedel
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 5006 0145
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

101102435 3x4.8 kg

101102436 1x8.55 kg

Neutral Tvättmedel Color
Pulvertvättmedel för kulörtvätt utan parfym för känslig hud.
Neutral pulvertvättmedel Color är särskilt utvecklad för känslig hud, 
är parfymfritt och innehåller inga färgämnen för att minimera risken 
för allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och 
fläckar genom enzymer mot proteinfläckar av t.ex. blod, svett och 
urin. Innehåller inte blekmedel. Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade 
tillsammans med Astma- och allergiförbundet.  Miljömärkt med Svanen.
• Effektivt tvättmedel särskilt utvecklat för känslig hud
• Bevarar färgernas intensitet, tar bort fläckar utan att bleka
• 0% parfym, 0% färgämnen
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 30060008
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T799886 4x1.95 kg
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Neutral Flytande Tvättmedel Color
Flytande kulörtvättmedel utan parfym för känslig hud.
Neutral flytande tvättmedel Color är särskilt utvecklad för känslig hud, 
är parfymfritt och innehåller inga färgämnen för att minimera risken för 
allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och fläckar. 
Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet. Miljömärkt med Svanen.
• Effektiv fläckborttagning, starka färger behåller sin styrka
• Passar för både maskintvätt och handtvätt
• 0% parfym, 0% färgämnen
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50060066
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T244766 6x1 liter

T879868 5x1,95 liter

Neutral Flytande Tvättmedel White
Flytande vittvättmedel utan parfym för känslig hud.
Neutral flytande tvättmedel White är särskilt utvecklad för känslig hud, 
är parfymfritt och innehåller inga färgämnen för att minimera risken för 
allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och fläckar. 
Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet. Miljömärkt med Svanen.
• Effektiv fläckborttagning, bevarar vita kläder vita längre
• Passar för både maskintvätt och handtvätt
• 0% parfym, 0% färgämnen
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50060066
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T244768 6x1 liter

Neutral Tvättkapslar Color
Effektivt flytande kulörtvättmedel utan parfym för känslig hud i en enkel 
dosering.
Neutral tvättkapslar Color är särskilt utvecklad för känslig hud, är 
parfymfritt och innehåller inga färgämnen för att minimera risken för 
allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och fläckar. 
Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet. Miljömärkt med Svanen.
• Enkel dosering (kapsel)
• Effektiv fläckborttagning, starka färger behåller sin styrka
• 0% parfym, 0% färgämnen
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T885382 5x22 kapslar

Neutral Tvättkapslar White
Effektivt flytande vittvättmedel utan parfym för känslig hud i en enkel 
dosering.
Neutral tvättkapslar White är särskilt utvecklad för känslig hud, är 
parfymfritt och innehåller inga färgämnen för att minimera risken för 
allergi och överkänslighet. Tvättar effektivt rent från smuts och fläckar. 
Alla Neutrals tvättmedel är utvecklade tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet. Miljömärkt med Svanen.
• Enkel dosering (kapsel)
• Effektiv fläckborttagning, bevarar vita kläder vita längre
• 0% parfym, 0% färgämnen
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T885381 5x22 kapslar

Neutral Sköljmedel koncentrat
Sköljmedel utan parfym för känslig hud.
Neutral sköljmedel är särskilt utvecklat för känslig hud, är fri från parfym 
och innehåller inga färgämnen, allt för att minimera risken för allergi 
och överkänslighet. Gör din tvätt mjuk och skön. Passar för kläder och 
lakan. Neutral sköljmedel är utvecklat tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet.
• Gör tvätten härligt mjuk och minskar statisk elektricitet
• Utformad för att minimera risken för allergiska hudreaktioner
• 0% parfym, 0% färgämnen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

Z300473 10x1 liter

Neutral Flytande Tvål
Skonsam handtvål för känslig hud.
Neutrals skonsamma handtvål får bort smuts, damm och irriterande 
ämnen, samtidigt som den är fri från parfymer och onödiga tillsatser 
som kan förvärra känslig hud. Neutrals produkter är särskilt utvecklade 
för känslig hud och är dermatologiskt testade. De innehåller varken 
parfym eller färgämnen för att minimera risken för allergi samtidigt som 
de är mycket effektiva.
• Skonsam handtvål i praktisk pumpflaska
• pH-neutral för huden
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900025
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T841268 6x250 ml

Neutral Duschkräm
En oparfymerad duschgel för känslig hud.
Neutrals duschkrämer är skonsamma för alla hudtyper och fria från 
tillsatser som parfym, färgämnen och parabener. I stället är de fyllda av 
bra och effektiva ingredienser som rengör och vårdar din hud. Den här 
duschkrämen har hudneutralt pH-värde.  Neutrals produkter är särskilt 
utvecklade för känslig hud och är dermatologiskt testade. De innehåller 
varken parfym eller färgämnen för att minimera risken för allergi 
samtidigt som de är mycket effektiva.
• Skonsam duschkräm utan tillsatser
• Balanserat pH-värde
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900025
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T113653 6x250 ml

Neutral Schampo normal
Milt, effektivt och oparfymerat schampo.
Neutrals oparfymerade schampo ger liv åt besvärligt hår. Neutrals 
produkter är särskilt utvecklade för känslig hud och är dermatologiskt 
testade. De innehåller varken parfym eller färgämnen för att minimera 
risken för allergi samtidigt som de är mycket effektiva.
• Ger mjukt och friskt hår, samtidigt milt mot hårbotten
• Tillräckligt skonsamt för daglig användning
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900025
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

Z301522 8x250 ml
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Neutral Balsam normal
Ett kraftfullt balsam som vårdar ditt hår.
Neutrals skonsamma men kraftfulla balsam skyddar ditt hår från 
faktorer som kan göra det torrt och du får ett mjukt, glansigt hår. Detta 
balsam är lämpligt för personer med känslig hud. Neutrals produkter 
är särskilt utvecklade för känslig hud och är dermatologiskt testade. De 
innehåller varken parfym eller färgämnen för att minimera risken för 
allergi samtidigt som de är mycket effektiva.
• Lämpligt för personer med känslig hud
• Ger ett mjukt och glansigt hår
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900025
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T109074 8x250 ml

Neutral Handcreme
En fuktgivande handlotion för känslig hud.
Neutral handlotion är full med ingredienser som är närande för huden 
och skyddar den känsliga huden på dina händer. Neutrals produkter är 
särskilt utvecklade för känslig hud och är dermatologiskt testade. De 
innehåller varken parfym eller färgämnen för att minimera risken för 
allergi samtidigt som de är mycket effektiva.
• Särskilt utvecklad för känslig hud, lugnar mycket torr hud
• pH-neutral för huden
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900106
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T127694 6x75 ml

Neutral Intensivkräm
Intensiv fuktgivare för hud som behöver extra omsorg.
Vissa områden behöver lite extra uppmärksamhet. Den här 
oparfymerade fuktgivaren för känslig hud är tillräckligt skonsam även 
för mycket torr, sprucken eller skadad hud. Neutrals produkter är särskilt 
utvecklade för känslig hud och är dermatologiskt testade. De innehåller 
varken parfym eller färgämnen för att minimera risken för allergi 
samtidigt som de är mycket effektiva.
• Särskilt utvecklad för känslig hud
• Hjälper huden att reparera sig själv
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900106
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T130621 6x100 ml

Neutral Roll-On Deodorant
Oparfymerad roll-on deodorant för känslig hud
Neutrals roll-on är en parfym- och alkoholfri deodorant som inte irriterar 
huden t.ex när du precis har rakat dig. Den har en mild men effektiv 
formula som gör den perfekt för känslig hud samtidigt som den känns 
fräsch.
• Ger ett effektivt skydd mot svett och lukt, särskilt framtagen för 

känslig hud
• 0% parfym, 0% färgämnen, 0% alkohol, 0% parabener
• Dermatologiskt testad
• Miljömärkt med Svanen, lic.nr 50900298
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

T102469 6x50ml

Seventh Generation
Växtbaserade rengöringsmedel
Växtbaserade rengöringsmedel som är skonsamma och effektiva. Fokus på hur 
vi minskar påverkan på kommande sju generationer med fokus på en hållbar 
framtid.

Seventh Generation Flytande Tvättmedel 
apelsin & blomdoft
Växtbaserat effektivt flytande kulörtvättmedel med fräsch doft
Seventh Generation flytande tvättmedel är tuff mot fläckar och ett 
extra bra val för miljön. Tvättmedlet, som är gjord av 97% växtbaserade 
ingredienser, är en EU Ecolabel-märkt produkt utan färgämnen eller 
syntetisk parfym. Doften av apelsin och blomma kommer från 100% 
eteriska oljor och botaniska ingredienser. Produkten är inte testad på 
djur, innehåller inga animaliska ingredienser och är Leaping Bunny 
certifierad. Flaskan är gjord av 99% återvunnen plast.
• Effektiv mot svåra fläckar
• 97% växtbaserade ingredienser
• Ingen syntetisk parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

T371734 6x1 liter

Seventh Generation Flytande Tvättmedel 
oparfymerad
Växtbaserat effektivt flytande kulörtvättmedel utan parfym
Seventh Generation flytande tvättmedel är tuff mot fläckar och ett 
extra bra val för miljön. Tvättmedlet, som är gjord av 97% växtbaserade 
ingredienser, är en EU Ecolabel-märkt produkt utan färgämnen eller 
parfym. Produkten är inte testad på djur, innehåller inga animaliska 
ingredienser och är Leaping Bunny certifierad. Formulan är parfymfri, 
dermatologiskt testad och anpassad för känslig hud. Flaskan är gjord av 
99% återvunnen plast.
• Effektiv mot svåra fläckar
• 97% växtbaserade ingredienser
• Utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

T371745 6x1 liter
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Seventh Generation Handdiskmedel citrus 
& ingefära
Växtbaserat effektivt handdiskmedel med fräsch doft
Seventh Generation handdiskmedel citrus & ingefära är ett bra val för 
miljön samtidigt som den effektivt löser upp fett, smuts och matrester. 
Diskmedlet, som är gjord av 91% växtbaserade ingredienser, är en EU 
Ecolabel-märkt produkt utan färgämnen eller syntetisk parfym. Doften 
av citrus och ingefära kommer från 100% eteriska oljor och botaniska 
ingredienser. Produkten är inte testad på djur, innehåller inga animaliska 
ingredienser och är Leaping Bunny certifierad. Flaskan är gjord av 100% 
återvunnen plast.
• Löser effektivt fett, smuts och matrester
• 91% växtbaserade ingredienser
• Ingen syntetisk parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

T371316 10x500 ml

Seventh Generation WC-rent tall & salvia
Växtbaserat effektivt WC-rent med fräsch doft
Seventh Generation WC-rent tall & salvia är ett bra val för miljön 
samtidigt som den enkelt och effektivt rengör din toalett. Vår 
toalettrengörare, som är gjord av 97% växtbaserade ingredienser, är en 
EU Ecolabel-märkt produkt utan färgämnen, blekmedel eller syntetisk 
parfym. Doften av tall och salvia kommer från 100% eteriska oljor och 
botaniska ingredienser. Produkten är inte testad på djur, innehåller inga 
animaliska ingredienser och är Leaping Bunny certifierad. Flaskan är 
gjord av 97% återvunnen plast.
• Rengör enkelt och effektivt din toalett
• 97% växtbaserade ingredienser
• Ingen syntetisk parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

T371324 10x500 ml

Sun
Sun rengör disken effektivt. Diversey erbjuder Sun Professional med 
egenskaper särskilt utformade för professionellt bruk.

Sun Professional Handdiskmedel
Ett professionellt handdiskmedel som är miljömärkt med EU-Ecolabel, 
parfymfritt och passar för handdiskning av alla typer av diskbara 
köksredskap.
Den koncentrerade formulan är mild mot händerna samtidigt som den 
effektivt avlägsnar fett och är kraftfull mot ingrodda matrester. Den 
sköljs enkelt bort och efterlämnar ett överlägset glänsande resultat utan 
ränder.
• Effektiv mot ingrodda matrester
• Snabbverkande mot fett
• Mild mot händerna
• Parfymfri
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101101571 12x1 liter

101102044 2x5 liter (ej miljömärkt)

Sun Professional Classic Tabs Value Pack
Ett miljömärkt professionellt maskindiskmedel i tablettform. 
Utvecklat för att användas i manuellt doserade diskmaskiner. Avlägsnar 
effektivt fett, smuts och matrester i alla vattenhårdheter.
Ett value pack som passar för återfyllning till vår smarta förpackning 
med plastlock och bärhandtag (Sun Professional Classic Tabs).
• Enkel att dosera
• Effektiv fläckborttagning
• Passar alla vattenhårdheter
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100949339 1x100 st

Sun Professional Classic Tabs
Ett miljömärkt professionellt maskindiskmedel i tablettform. 
Utvecklat för att användas i manuellt doserade diskmaskiner. Avlägsnar 
effektivt fett, smuts och matrester i alla vattenhårdheter.
Levereras i en smart återanvändbar hård förpackning med plastlock och 
bärhandtag. 
Förpackningen passar sedan perfekt till återfyllning med Sun 
Professional Classic Tabs Value Pack.
• Enkel att dosera
• Effektiv fläckborttagning
• Passar alla vattenhårdheter
• Återfyllningsbar förpackning
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7512627 1x100 st

Sun Professional All in 1 Eco
Praktisk All in 1-tablett
Ett miljömärkt professionellt maskindiskmedel, inklusive saltfunktion 
och spolglans, i tablettform för manuell dosering
• Effektiv på protein och stärkelse
• Tar bort tefläckar
• Inget behov av att tillsätta salt eller spolglans
• Enkel att använda
• Miljömärkt med EU eco-label

Artikel nr Förpackning

7521559 5x100 tabs

Sun Professional All in 1 Extra Power
Sun Professional All in 1 Extra Power - den effektivaste Sun-tabletten.
Högeffektivt maskindiskmedel i tablettform.  
En effektiv All in 1 Extra Power-tablett med kraftfull diskkraft. Inbyggd 
spolglans, saltfunktion, och glasskydd. Enkel att använda (Hydrofilm) 
samt med extra effektiv fläckborttagning.
• Enkel och säker att dosera (Hydrofilm)
• Effektiv fläckborttagning
• Inget behov av att tillsätta salt eller spolglans
• Inbyggd glasskyddfunktion

Artikel nr Förpackning

7521434 1x175 st
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Sun Professional Maskindisk
Ett professionellt maskindiskmedel i pulverform.
Utvecklat för att användas i manuellt doserade diskmaskiner.
• Effektiv fläckborttagning
• Passar alla vattenhårdheter

Artikel nr Förpackning

100903261 1x6 kg

Sun Maskindiskmedel
Ett maskindiskmedel i pulverform utvecklat för att användas i manuellt 
doserade diskmaskiner.
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

5869441 6x0,9 kg

Sun Professional Spolglans
En koncentrerad neutral spolglans som aktivt förbättrar sköljprocessen i 
diskmaskinen och gör disken torr och blank snabbt.
• Påskyndar torkning
• Gör disken blank och utan fläckar
• Lågskummande för ökad effektivitet

Artikel nr Förpackning

7510326 6x1 liter

Sun Spolglans
En koncentrerad neutral spolglans som aktivt förbättrar sköljprocessen i 
diskmaskinen och gör disken torr och blank snabbt.

Artikel nr Förpackning

T123927 12x500 ml

Sun Professional Flytande 
Maskindiskmedel
Miljömärkt professionellt flytande maskindiskmedel för diskmaskiner 
med automatisk dosering.
• Effektivt för alla typer av diskgods
• Låg dosering
• Skinande ren disk
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100962100 1x10 liter

Sun Professional Torkmedel
Miljömärkt professionellt torkmedel för diskmaskiner med automatisk 
dosering.
• För alla vattenhårdheter
• Motverkar kalk
• Snabb och effektiv torkning utan ränder
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100962191 2x5 liter

Cif
Rengöringsprodukter för den professionella användaren!
Komplett sortiment av rengöringsprodukter för den professionella användaren! 
Pro Formula består av professionellt formulerade rengöringsprodukter profilerade 
med starka konsumentvarumärken. Produkterna ger ett perfekt rengöringsresultat 
så att du kan fokusera på ditt företags huvuduppgift som till exempel att servera 
dina gäster den bästa maten.

Cif Professional Allrengöringsduk
Bruksfärdig förfuktad allrengöringsduk, gör hygieniskt skinande rent
Cif Pro Formula Allrengöringsdukar är idealiska för snabb effektiv 
och hygienisk rengöring som förebygger smittspridning. Fungerar 
bra på de flesta ytor och tar bort både synlig och osynlig smuts i din 
verksamhet. Lämplig för alla vattentåliga områden med hård yta såsom 
diskbänkar, spisar, toaletter, sopkärl, bord och stolar. Cif Pro Formula 
Allrengöringsduk är speciellt designad med en strukturerad stark väv 
som mjukgör, lossar och lyfter smutsen och efterlämnar en ren fräsch 
doft.
• Förebygger smittspridning
• Tar snabbt bort både synlig och osynlig smuts
• Hygienisk ytrengöring
• Bekväm, bruksfärdig rengöring för dig på språng

Artikel nr Förpackning

101102238 4x100 st

Cif Professional Alcohol Plus
Desinfektionsspray för ytor och utrustning.
Cif Professional Alcohol Plus ytdesinfektionsmedel är en bruksfärdig 
etanolbaserad desinfektionsspray för användning i köks- och 
livsmedelsmiljöer. Den kan användas för regelbunden desinfektion av 
alla hårda ytor löpande under alla dagar och är säker att använda på 
livsmedelsytor då den avdunstar utan att lämna produktrester.
• Dödar 99,99% av bakterier, jäst, svampar och virus (inklusive 

Coronavirus)
• Säker att använda i livsmedelsområden
• Avdunstar helt och efterlämnar inga rester
• Inget behov av eftersköljning

Artikel nr Förpackning

101104703 6x750 ml

Cif Professional 4in1 Badrum
Desinficerande sanitetsrengöringsmedel med 4 i 1 funktion
Cif Professional 4in1 Badrum Spray är ett kombinerat 
sanitetsrengöringsmedel som rengör, avkalkar, desinficerar och 
fräschar luften lämplig för alla syratåliga hårda ytor i badrum. Den 
dödar 99,99% av höljevirus (inklusive Coronavirus) på 60 sekunder och 
eliminerar 99,999 av alla bakterier på 5 minuter.
• Dödar 99,99% av höljevirus (inklusive coronavirus) på 60 sekunder
• Dödar 99,999% av bakterier på 5 minuter
• Rengör, avkalkar, desinficerar och fräschar luften i ett steg
• Minskar antalet produkter för rengöring av badrum
• Efterlämnar en välluktande fräsch doft

Artikel nr Förpackning

101104567 6x750 ml
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Cif Professional Rengöring & Desinfektion
Rengör och desinficerar.
Kan användas på alla ytor i köket där livsmedel hanteras såsom 
skärbrädor, annan utrustning och på övriga känsliga ytor. Brukslösning i 
sprayflaska och koncentrat i dunk.
• Effektiv mot en rad mikroorganismer
• Löser effektivt fett och inbränd mat
• Utan parfym
• Professionell produktformulering

Artikel nr Förpackning

100887670 6x750 ml

7517738 2x5 liter

Cif Professional Rostfritt
Avlägsnar snabbt smuts och fingeravtryck för ett skinande rent resultat.
Produkten är parfymfri och perfekt att använda i kök på till exempel 
arbetsytor och serveringsdiskar. Behöver ej eftersköljas.
• Lämplig att använda till de områden i köket där mat förbereds
• Utan parfym
• Professionell produktformulering

Artikel nr Förpackning

7517940 6x750 ml

Cif Professional Ugn & Grill
Avlägsnar fett och inbränd mat snabbt och effektivt från till exempel 
ugnar och grillar.
• Perfekt rengöringsresultat
• Professionell produktformulering
• Rengör, skyddar och polerar i ett steg
• Ej brandfarlig

Artikel nr Förpackning

101102296 6x750 ml

Cif Professional Grovrent Power Cleaner 
Degreaser
Tuff mot fet smuts!
Kraftfullt rengöringsmedel/fettlösare speciellt sammansatt för att 
klara svårt nedsmutsade ytor i köket som till exempel köksbänkar, 
köksutrustning, stekkåpor, väggar och golv. Produkten är säker på 
aluminium. Brukslösning i sprayflaska och koncentrat i dunk.
• Tar bort och oskadliggör dålig lukt tack vare ONT (Odor Neutralizing 

Technology)
• Kraftfullt rengöringsmedel
• Säker på aluminium
• Professionell produktformulering

Artikel nr Förpackning

100864298 6x750 ml

100856436 2x5 liter

Cif Professional Glas & Universal
Tar snabbt bort smuts och fettfläckar.
Rengör alla vattentåliga hårda ytor som tex glas, speglar och bord.
• Efterlämnar ett skinande rent resultat
• Tar bort och oskadliggör dålig lukt tack vare ONT (Odor Neutralizing 

Technology)
• Professionell produktformulering

Artikel nr Förpackning

7517904 6x750 ml

7517832 2x5 liter

Cif Professional 2in1 Badrum
Rengör alla ytor i badrummet som till exempel badkar, dusch, handfat, 
WC och blandare.
Löser effektivt och snabbt kalk-, smuts- och tvålavlagringar  och 
efterlämnar en fräsch doft och ett skinande rent resultat.
• Rengör och avkalkar
• Skinande rent resultat
• Tar bort och oskadliggör dålig lukt tack vare ONT (Odor Neutralizing 

Technology)
• Kan användas på krom och rostfritt stål
• Professionell produktformulering

Artikel nr Förpackning

7517907 6x750 ml

7517831 2x5 liter

Cif Professional Allrent Oxy-Gel
Golv- och allrengöringsmedel.
Under användandet bildas det aktiva syret till mikrobubblor som lyfter 
upp smutsen och gör den enkel att ta bort.
• Tuff mot smuts och fett
• Ger ett skinande rent resultat
• Behöver ej eftersköljas
• Professionell produktformulering

Artikel nr Förpackning

7517870 2x5 liter

Cif Professional Creme
Flytande skurmedel för rengöring av emalj, kakel, porslin och rostfritt.
Tar bort smutsen som du trodde att du aldrig skulle bli av med. Den 
avancerade professionella formulan med mikropartiklar avlägsnar 
smuts och fett utan att skada ytorna. Upptäck kraften i Cif Professional 
Cream för skinande rena ytor. Original eller Lemon (citrondoft).
• Rengör på djupet
• Tuff mot smuts och fett
• Professionell formulering

Artikel nr Förpackning

101104132 8x750 ml - Original

101104134 8x750 ml - Lemon

7511195 6x2 liter - Original
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Cif Cream
Flytande skurmedel för rengöring av emalj, kakel, porslin och rostfritt.
Tar bort smutsen som du trodde att du aldrig skulle bli av med. Den 
avancerade formulan med mikropartiklar avlägsnar smuts och fett utan 
att skada ytorna. Upptäck kraften i Cif Cream för skinande rena ytor. 
Original eller Lemon (citrondoft)
• Rengör på djupet
• Tuff mot smuts och fett

Artikel nr Förpackning

T349436 8x500 ml - Original

T349465 8x500 ml - Lemon

Domestos
Effektiv rengöring av toaletter

Domestos Professional Eco WC Rent
Bruksfärdig miljömärkt toalettrengöring för effektivt borttagning av kalk 
och andra avlagringar från toaletten. 
Domestos Professional Eco WC Rent är speciellt formulerad med en 
naturlig syra och en vegetabiliskt baserad polymer.
• Löser snabbt upp smuts och kalkavlagringar
• Når lätt vinklar och vrår, t.ex. under toalettkanten
• Långvarig verkan på vertikala ytor pga optimal viskositet
• Ger en behaglig doft
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

101101501 6x750ml

Domestos Professional Mould Free
Domestos Antimögel gel fäster på lodräta ytor vilket gör den idealisk för 
användning på t.ex kakelfogar för att snabbt ta bort mögel. 
Den klorinbaserade formuleringen rengör svåra fläckar och tar bort 
bakterier på samma gång.
• Effektiv Antimögel gel
• Tar bort envisa fläckar
• Snabbverkande trögflytande formulering
• Fäster på lodräta ytor
• Glänsande resultat

Artikel nr Förpackning

7517946 6x750 ml

Domestos Ultra White & Sparkle 
Toalettrengöring
Rengör, bleker och desinficerar samt ger ett långvarigt skydd.
Avlägsnar effektivt bakterier i toaletten och ger ett långvarigt skydd. 
Förutom den effektiva rengöringen har produkten även en blekande och 
desinficerande verkan. Används till rengöring av toalett och avlopp men 
även större ytor så som golv. Efterlämnar ett skinande vitt resultat.
• Långvarig effekt
• Extra glans
• Rengör, bleker och desinficerar
• Extended Germ Kill-formulering

Artikel nr Förpackning

T184463 9x750 ml

Domestos Mountain Fresh 
Toalettrengöring
Rengör, bleker och desinficerar samt ger ett långvarigt skydd.
Avlägsnar effektivt bakterier i toaletten och ger ett långvarigt skydd. 
Förutom den effektiva rengöringen har produkten även en blekande och 
desinficerande verkan. Används till rengöring av toalett och avlopp men 
även större ytor så som golv.
• Långvarig effekt
• Rengör, bleker och desinficerar
• Extended Germ Kill-formulering

Artikel nr Förpackning

T485071 9x750 ml

Domestos WC Sticks Ocean Fresh
WC Sticks för IFÖ-toaletter med spolknappssymbolen
Domestos WC Sticks Ocean Fresh motverkar kalk och beläggningar. 
Lägg Domestos Fresh WC Sticks direkt i behållaren under spolknappen 
och få fräsch doft och blått vatten vid varje spolning. Passar till IFÖ-
toaletter med spolknappssymbolen.
• Motverkar kalk och beläggningar
• Hygieniskt att använda
• Fräsch doft vid varje spolning
• Passar IFÖ-toaletter med spolknappssymbolen

Artikel nr Förpackning

T117516 14x5 st

Domestos 3in1 Toalettblock
Toalettblock för rengöring av WC-skålen.
Domestos 3in1 har en unik kombination av 3 lager och 3 funktioner. 
Rengör där bakterier förökar sig, motverkar kalkavlagringar och med ett 
parfymerat gellager ger det en frisk doft av antingen Ocean eller Citrus. 
Domestos 3in1 toalettblock har en innovativ hållare med justerbar 
krok, utformad för att passa perfekt i din toalettskål. Tack vare designen 
frigörs de aktiva ingredienserna i blocket.
• Rengör
• Motverkar kalkavlagringar
• Ger en fräsch och frisk doft

Artikel nr Förpackning

T187474 12x1st Ocean

T187466 12x1st Citrus

Dove
Dove - världsledande varumärke inom personlig hygien.

Dove Cream Fresh Touch Pumptvål
Flytande handtvål med fräsch, uppfriskande doft.
Innehåller extrakt av lugnande grönt te och svalkande gurka, inbäddat i 
1/4 fuktighetscrème.

Artikel nr Förpackning

5875891 12x250 ml

Dove Cream Wash Silk Pumptvål
Återfuktande tvålcrème som består av ämnen som liknar de byggstenar 
vår egen hud är uppbyggd av.
Ger en skonsam rengöring och hjälper till att skydda dina händer mot 
uttorkning.

Artikel nr Förpackning

395719 12x250 ml
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Dove Deeply Nourishing Duschcème
Återfuktande duschcrème med en behaglig doft. Ger näring på djupet 
och en vackrare hud

Artikel nr Förpackning

406482 6x250 ml

T374288 6x225 ml

Dove Shampoo Daily Moisture
Vårdar och skyddar håret och efterlämnar ett sunt och vackert resultat.

Artikel nr Förpackning

T185819 6x250 ml

Dove Balsam Daily Moisture
Vårdar och skyddar håret och efterlämnar ett sunt och vackert resultat.

Artikel nr Förpackning

T185818 6x200 ml

Lux
Lux erbjuder lyx och glamour varje dag.

Lux Professional 2in1
Tvål, bad- och duschcrème samt shampoo med lyxig doft.
Produkten är sammansatt för att vara mild och skonsam mot huden 
även vid regelbunden användning.
• Mild mot både hud och hår
• Ger ett mjukt skum och innehåller mjukgörande ingredienser för bra 

hårvård
• Utmärkt även som badskum
• Unisex doft
• Miljömärkt med Svanen och EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7515413 2x5 liter

Lux Professional handtvål
Mild handtvål i pumpflaska som effektivt rengör händer, med fräsch 
blomdoft.
Lux Professional handtvål i 500ml pumpflaska som rengör händerna 
skonsamt och ger en fräsch blomdoft.
• Rengör händerna effektivt
• Mild mot huden
• Fräsch blomdoft

Artikel nr Förpackning

101103113 6x500 ml

Pepsodent
Munvård

Pepsodent White System
Med fyllig smak av pepparmint.
Ger naturligt vitare tänder, motverkar tandsten. Kariesskydd.

Artikel nr Förpackning

5812149 12x75 ml

Pepsodent Super Fluor
Med pepparmintsmak.

Artikel nr Förpackning

T000077 12x75 ml

Pepsodent Professional Extra Soft
Effektiv rengöring. Vinklat skaft för bättre åtkomlighet.

Artikel nr Förpackning

5854700 1x12 st

Rexona
Personlig hygien

Rexona Deo Stick Quantum Men
Skyddande antiperspirant stick med Motionsense™ och med en 
uppiggande doft av fräsch citrus, kryddor och inslag av trä.
• Motionsense™ - ju mer du rör dig, desto mer skyddar den
• Uppiggande träinspirerad doft
• Svett- och luktskydd i upp till 48 timmar

Artikel nr Förpackning

T433359 6x50ml

Rexona Deo Stick Aloe Vera Women
Skyddande antiperspirant stick med Motionsense™ och med en lätt, 
fräsch doft som ger en lugnande och svalkande känsla.
• Motionsense™ - ju mer du rör dig, desto mer skyddar den
• Fräsch aloe vera-doft
• Svett- och luktskydd i upp till 48 timmar

Artikel nr Förpackning

T403912 6x40ml



Skräddarsydda system för tvättstugor och totallösningar för OPL-tvätterier
Vi levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva tvättlösningar till hotell, kursgårdar, städbolag och tvättstugor för 
konsumenttvätt. Med ett doseringssystem från Diversey blir tvättning enkel och säker: Rätt produkt dosernas i rätt 
mängd, spill och miljöskadlig överdosering elimineras. Välj våra tvätt- och sköljmedel så blir resultatet alltid optimalt. 
De flesta av våra produkter är dessutom Svanenmärkta.

Tvätt

90



Flytande tvättmedel för automatisk dosering

Kompletta tvättmedel

Clax Elegant Pur-Eco
Koncentrerat, komplett, flytande tvättmedel.
Utan blekmedel och parfym för tvätt av alla slags textilier. Utvecklat för 
användning i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten är 
avsedd för både manuell och automatisk dosering.
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Skonsam mot färger
• Främst lämpad för kulör- och fintvätt
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

7510564 1x10 liter

6973293 1x20 liter

5824082 1x60 liter

6973371 1x200 liter

Clax Profi Color
Koncentrerat, komplett, flytande tvättmedel.
Utvecklat för användning i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. 
För tvätt av allt slags tvättgods. Produkten är avsedd för automatisk 
dosering.
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Skonsam mot reflexband
• Motverkar förgråning av textilierna

Artikel nr Förpackning

100979799 1x10 liter

Clax Profi forte
Koncentrerat, komplett flytande tvålbaserat tvättmedel.
Utvecklat för användning i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. 
Produkten är utvecklad för manuell och automatisk dosering. Clax Profi 
forte är lämplig för tvätt av vita och kulörta textilier.
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Förhindrar effektivt förgråning och återfällningar på textilierna
• Vita textilier förblir vita
• Mjukgör effektivt många typer av textilier

Artikel nr Förpackning

7521301 1x20 liter

7521304 1x200 liter

Clax Plus G
Ett komplett enzymbaserat flytande tvättmedel.
Är lämplig för tvätt av färgade bomullstextilier och b/p-textilier. För tvätt 
som kräver blekning bör Clax Plus G användas i kombination med ett 
blekmedel för låg temperatur. Detta för att ge fördelar i form av energi- 
och vattenbesparing samt ökad livslängd på textilierna.
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Bevarar mikrofiberns funktion och möjliggör maximal livslängd för 

mikrofiberprodukter.
• Motverkar förgråning av textilierna
• Effektiv på proteinrik smuts (blod, livsmedel)
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100863244 1x10 liter

100863245 1x200 liter

Clax Universal Pur-Eco
Flytande tvättmedel för städtextilier.
Flytande alkaliskt tvättmedel för skonsam och hygiensäker tvätt av 
städtextilier. Produkten är främst avsedd för professionella tvätterier 
inkl OPL tvätterier. Produkten är utvecklad för manuell och automatisk 
dosering.
• Särskilt lämpad för tvätt av städtextilier av bomull och/eller syntetfiber
• Kan användas för tvätt av alla textilier
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7522781 1x10 liter

7522782 1x200 liter

Via Professional Flytande Color Sensitive
Flytande komplett tvättmedel.
Koncentrerat, effektivt och drygt flytande kulörtvättmedel utan parfym, 
färgämnen eller blekmedel.
• Skonsamt för såväl dina vita och kulörta textilier
• Effektivt redan vid lägre temperaturer
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

100890974 1x60 liter

100954202 1x20 liter

Tvättförstärkare - Alkalisk

Clax Delta Pur-Eco
Flytande alkaliskt tvättmedel/alkali booster för all professionell tvätt.
Produkten innehåller alkali, silikater och ingredienser som minskar 
förgråning av tyger. Clax Delta Pur-Eco är formulerad för användning 
i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier och används tillsammans 
med alternativt Clax 200 Pur-Eco, Clax Enzi eller Clax 100 Color.
• Används i kombination med en tensidbaserad tvättförstärkare.
• Speciellt effektiv mot smuts från proteiner och fett
• Lämplig för tvätt av arbetskläder med reflexband
• Motverkar förgråning av textilierna
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7510063 1x10 liter

7510064 1x20 liter

7510065 1x200 liter

Tvättförstärkare - Neutral

Clax 200 Pur-Eco
Flytande högkoncentrerad tensidbaserad tvättförstärkare.
Clax 200 Pur-Eco är en miljömärkt och koncentrerad flytande 
tvättförstärkare som ger särskilt bra resultat på tvättgods av 
nersmutsat av fett och olja. Produkten består en enzymblandning och 
nonjontensider. Lämplig för användning i professionella tvätterier inkl 
OPL tvätterier. Används tillsammans med t.ex Clax Delta Pur-Eco.
• Utmärkt resultat på smuts från fett och olja
• Skonsam vid tvätt av kulörta textilier
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100863115 1x10 liter

100863116 1x200 liter
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Clax 100 Color
Koncentrerad tensidbaserad tvättförstärkare.
Clax 100 Color är en flytande tvättförstärkare med en effektiv blandning 
av tensider. Används tillsammans med t.ex Clax Delta Pur-Eco.
• Utmärkt resultat på smuts från fett och olja
• Skonsam vid tvätt av kulörta textilier
• Bra skumkontroll

Artikel nr Förpackning

7508376 1x10 liter

Clax Enzi
Flytande högkoncentrerad tvättförstärkare.
Fosfatfri högkoncentrerad flytande tvättförstärkare med tensider och 
enzymer. Särskilt effektiv på fett- och proteinsmutsad tvätt. Används 
tillsammans med t.ex Clax Delta Pur-Eco.
• Utmärkt resultat på smuts från fett och olja
• Särskilt avsedd för kulörtvätt
• Högeffektiv på smuts från protein (blod, livsmedel)

Artikel nr Förpackning

7521215 1x20 liter

Blekmedel

Clax Sonril lite Pur-Eco
Flytande, miljömärkt blekmedel.
För effektiv men skonsam fläckborttagning. Flytande miljömärkt 
blekmedel lämpligt för vita och färgäkta textilier.
• Effektiv blekning av alla slags textilier, även kulörta textilier, ej nylon
• Syrebaserat blekmedel
• Skonsamt mot textilierna
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7510079 1x10 liter

6973379 1x200 liter

Clax Bright
Flytande blek- och desinfektionsmedel.
Clax Bright är ett flytande desinficerande blekmedel framtaget för 
professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten kan användas på 
alla typer av textilier förutom ull och nylon.
• Kan användas på de flesta typer av textilier.
• Skonsamt mot textilierna
• Dokumenterad bakteriedödande effekt
• Effektivt i låga temperaturer

Artikel nr Förpackning

7521285 1x10 liter

Clax Personril Bleach GS
Ett effektiv flytande blekningsmedel.
Framtaget för professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten och 
kan användas på de flesta textilier förutom nylon och ull.
• Utmärkt fläckborttagare även för färgade textilier
• Lätt att dosera
• Möjliggör blekning vid låga temperaturer
• Ger god hygien

Artikel nr Förpackning

100854172 1x20 liter

Pulvertvättmedel för handdosering

Kulörtvättmedel/ även förtvättmedel

Clax Microwash Forte Pur-Eco
Specialtvättmedel för mikrofiberprodukter.
Enzymbaserat pulvertvättmedel för effektiv och skonsam tvätt av 
mikrofiber. Även utmärkt för kulörtvätt. Låg dosering. Framtaget för 
användning i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Bibehåller mikrofiberns funktion
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Motverkar förgråning av textilierna
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7514055 1x9 kg

Huvudtvättmedel/ med blekmedel

Clax Sumetta Pur-Eco
Högkoncentrerat vit- och kulörtvättmedel.
Clax Sumetta Pur-Eco är ett komplett pulvertvättmedel för användning 
i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten är utvecklad för 
manuell dosering. Det är högkoncentrerat och utan parfym. Lämplig för 
tvätt av färgäkta bomulls- och b/p-textilier.
• Miljömärkt med Svanen
• Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet

Artikel nr Förpackning

5823067 1x10 kg

101101033 1x20 kg

Overalltvättmedel

Clax 500 Color
Huvudtvättmedel för overaller och mattor.
Pulvertvättmedel framtaget för användning i professionella tvätterier 
inkl OPL tvätterier. Lämpar sig väl för tvätt av overaller, kraftigt smutsad 
bomull och b/p textilier. Produkten är lämplig för att skapa en stabil och 
klar stamlösning. Anpassat för användning tillsammans med Clax 200 
Pur-Eco.
• Utmärkt tvättresultat på kraftigt nedsmutsade arbetskläder
• Motverkar förgråning av textilierna
• Förhindrar korrosion i tvättmaskinen
• Lämplig för mycket smutsiga bomulls- och polyestertyger samt 

färgade tyger

Artikel nr Förpackning

101101034 1x20 kg

Tvätt
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Blekmedel

Clax Activ conc
Ett effektiv blekmedel som kan appliceras på alla typer av vita textilier.
Ett klorblekmedel  i pulverform framtaget för användning av 
professionella tvätterier, inkl OPL tvätterier.
• Utmärkt fläckborttagare för alla typer av vita textilier
• Ger god hygien

Artikel nr Förpackning

7522351 10kg

Clax Oxy
Pulverblekmedel med väteperoxid.
Blekmedel i pulverform utvecklat för användning i professionella 
tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten kan användas på alla typer av 
textilier förutom ull och nylon (polyamid).
• Utmärkt fläckborttagare för alla typer av material, även färgade 

textilier.

Artikel nr Förpackning

6973315 1x10 kg

Tvättsystem Clax RevoFlow

Tvättmedel RvF

Clax Revoflow PROMicro Pur-Eco 30x2
Koncentrerat huvudtvättmedel för Revoflow-systemet.
Högkoncentrerat huvudtvättmedel speciellt utvecklat för mikrofibrer, 
känsligt färgat linne och andra ömtåliga textiler. Framtaget för 
professionella tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Förlänger livslängden hos mikrofibermoppar och dukar
• För alla vattenhårdheter.
• Högkoncentrerad för att begränsa påverkan på miljön
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7517642 3x4 kg

Tvättförstärkare RvF

Clax Revoflow ALC
Alkalisk tvättförstärkare för Revoflow-systemet.
Förbättrar tvättprestanda på fett och partiklarna avlägsnas genom att 
snabbt öka alkaliniteten i tvättlösningen. Innehåller ingredienser som 
förhindrar skador på linne orsakade av hög alkalinitet. Framtaget för 
professionella tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Ökar tvättprestandan vid högre temperaturer
• Fosfatfri
• Högkoncentrerad för att begränsa påverkan på miljön

Artikel nr Förpackning

7514540 3x4 kg

Clax Revoflow ENZI
Tvättförstärkare med enzymer för Revoflow-systemet.
Högkoncentrerad, fosfatfri tvättförstärkare med tensider och enzymer 
som effektivt tar bort fett- och proteinfläckar. Produkten kan också 
användas som huvudtvättmedel för fintvätt och ull. Framtaget för 
professionella tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Ökar tvättprestandan vid låg till medelhög temperatur
• Tar effektivt bort fett- och proteinfläckar
• Högkoncentrerad för att begränsa påverkan på miljön

Artikel nr Förpackning

7517647 3x4 liter

Blekmedel RvF

Clax Revoflow OXI Pur-Eco
Blekmedel med väteperoxid för Revoflow-systemet.
Utmärkt blekmedel för alla typer av textilier, även färgade textilier. Hög 
blekningsprestanda vid låg till medelhög temperatur. Framtaget för 
professionella tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Hög blekningsprestanda vid låg till medelhög temperatur
• Högkoncentrerad för att begränsa påverkan på miljön
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

7514543 3x4 kg

Clax Revoflow CLOR
Klorbaserat blekmedel för Revoflow-systemet.
Högkoncentrerat blekmedel med klor framtaget för professionella 
tvätterier inkl OPL tvätterier. Perfekt för att nå hög blekningsprestanda i 
lägre temperaturer. Passar alla typer av vita textilier.
• Hög blekningsprestanda vid lägre temperaturer
• Ger god hygien
• Högkoncentrerad för att begränsa påverkan på miljön

Artikel nr Förpackning

7514544 3x4 kg

Sköljmedel RvF

Clax Revoflow DeoSoft Breeze
Högkoncentrerat, luktneutraliserande antistat- och mjukgöringsmedel 
för Revoflow-systemet.
Mjukgör många typer av textilier. Förhindrar ansamling av statisk 
elektricitet på syntetiska tyger. Ger en trevlig långvarig doft 
samtidigt som den eliminerar permanent dålig lukt med hjälp av 
luktneutraliseringsteknologi (O.N.T). Framtaget för professionella 
tvätterier inkl OPL tvätterier.
• Fosfatfri
• Luktneutraliserande (O.N.T)
• Ger textilierna en fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7521157 2x4 liter
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Sköljmedel

Clax Deosoft Breeze
Luktneutraliserande antistat- och mjukgöringsmedel.
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel med doftneutraliserande 
egenskaper framtaget för professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. 
Produkten kan doseras manuellt eller automatiskt.
• Luktneutraliserande
• Långtidsverkande
• Lämnar en fräsch och behaglig doft
• Uppbyggd av biologiskt nedbrytbara ämnen

Artikel nr Förpackning

7522748 1x60 liter

Clax Soft Fresh
Antistat- och mjukgöringsmedel för förenklad efterbehandling.
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel framtaget för professionella 
tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten kan doseras manuellt eller 
automatiskt. Lämplig för de flesta typer av textilier.
• Underlättar efterbehandling
• Ger en fräsch doft
• Uppbyggd av biologiskt nedbrytbara ämnen

Artikel nr Förpackning

7522275 1x20 liter

7522280 1x200 liter

Clax Soft Fresh conc
Högkoncentrerat antistat- och mjukgöringsmedel.
Ett flytande antistat- och mjukgöringsmedel som är högkoncentrerat 
och framtaget för professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten 
kan doseras manuellt eller automatiskt. Lämplig för de flesta typer av 
textilier.
• Låg dosering
• Underlättar efterbehandling
• Ger en fräsch doft
• Uppbyggd av biologiskt nedbrytbara ämnen

Artikel nr Förpackning

7522282 1x20 liter

Clax Soft Sensitive Pur-Eco
Miljömärkt antistat- och mjukgöringsmedel
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel utan parfym eller färgämnen. 
Framtaget för professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten kan 
doseras manuellt eller automatiskt och är lämplig för de flesta typer av 
textilier.
• Utan parfym eller färg
• Uppbyggd av biologiskt nedbrytbara ämnen
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100832578 1x10 liter

100833106 1x20 liter

Clax Soft 2 in 1
Kombinerat neutraliseringsmedel och antistatmedel.
Flytande antistat- och neutraliseringsmedel utvecklat för användning i 
professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten skall doseras i sista 
sköljningen för att effektivt neutralisera alkalitet samtidigt som den har 
en mjukgörande och antistatisk effekt. Lämplig för de flesta typer av 
textilier.
• Effektiv neutralisering av kvarvarande alkalinitet i sköljvattnet och på 

textilier
• Förhindrar gulfärgning av textiler
• Underlättar efterbehandling
• Ger en fräsch doft

Artikel nr Förpackning

7522643 20 liter

Clax Deosoft Easy2Iron conc
Luktneutraliserande antistat- och mjukgöringsmedel som underlättar 
strykning.
Koncentrerat, flytande antistat- och mjukgöringsmedel med 
luktneutraliserande egenskaper. Produkten innehåller speciella råvaror 
för att minska textiliernas skrynklor och underlättar därmed strykning. 
Framtaget för professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten 
kan doseras manuellt eller automatiskt. Lämplig för de flesta typer av 
textilier.
• Förhindrar statisk elektricitet på syntetiska tyger
• Minskar skrynklor och gör strykning enklare
• Bevarar färger, särskilt mörkfärgade textilier
• Ger en fräsch, långvarig doft

Artikel nr Förpackning

100867265 2x5 liter

100867264 20 liter

Sumetta Expert Sköljmedel
Antistat- och mjukgöringsmedel för textiltvätt.
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel som gör tvätten mjuk och 
fräsch. Produkten ger antistateffekt och förbättrar avvattningen. Ska 
doseras i sista sköljningen och är lämplig för de flesta typer av textilier.
• Underlättar efterbehandling
• Förlänger textiliernas livslängd

Artikel nr Förpackning

7516782 2x5 liter

Comfort Professional Original
Antistat- och mjukgöringsmedel.
Flytande antistat- och mjukgöringsmedel med en långvarig, frisk och 
behaglig doft. Produkten kan doseras manuellt eller automatiskt. 
Lämplig för de flesta typer av textilier.
• Mjukgör effektivt många olika typer av textilier
• Motverkar statisk elektricitet
• Ger textilierna en fräsch, långtidsverkande doft

Artikel nr Förpackning

100890973 1x60 liter

100957521 1x20 liter
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Specialprodukter

Clax Magic
Clax Magic Fläckborttagning.
Fläckborttagningskit som innehåller fyra olika fläckborttagningsmedel 
för tvättgods med olika typer av smuts som t.ex järn, rost, blod, mat, 
gräs, kaffe, frukt, vin, make-up, bläck & curry.
• Clax Magic Kit innehåller ett startkit med 4 fläckborttagare för olika 

ändamål.
• Varje fläckborttagare kan köpas separat för komplettering.
• Förlänger livslängden för textilier genom att eliminera behovet av 

omtvätt
• Innovativa, koncentrerade formuleringar

Artikel nr Förpackning

100883055 2x500ml & 2x750ml + borste

100883031 4x500ml Protein

100883047 4x500ml Oxi

100882797 6x750ml Rost

100883039 6x750ml Multi

Clax Moppkonservering F
Flytande konserveringsmedel.
Flytande konserveringsmedel för förpreparerade fuktmoppar. 
Mopparna kan förvaras fuktiga upp till tre dygn.
• Förhindrar tillväxt av  bakterier och mögel upp till tre dygn i tvättade 

mopp- och svabbgarn
• Doseras automatiskt i tvättprocessen

Artikel nr Förpackning

100915791 1x10 liter

100915792 1x200 liter

Clax Perfect
Flytande naturlig stärkelse.
Högkvalitativ risbaserad flytande stärkelse. Produkten kan användas för 
stärkning av bomull och polyester inklusive VISA.
• Utmärkt för stärkning av bomull och polyester
• Smutslösande egenskaper

Artikel nr Förpackning

6973330 1x20 liter

Clax Proof
Vattenavvisande impregneringsmedel för skyddskläder
Efterbehandlingsmedel för professionell tvätt som ger textilier vatten-, 
olje- och smutsavvisande egenskaper. Produkten är lämplig för (åter)
impregnering av operationstextilier, regnkläder, sportkläder och 
skyddskläder samt Brand/Räddningställ.

Artikel nr Förpackning

6973345 1x20 liter

Clax Silver
Vetebaserad stärkelse.
Vetebaserad stärkelse av pulver, som är lämplig för torrdosering och 
för dosering från stamlösningar. Kan användas för stärkning av bomull, 
lakan, dukar och polyester.
• Utmärkt för stärkning av bomull och polyester
• Smutslösande egenskaper

Artikel nr Förpackning

6973342 25kg

Clax Merino
Textiltvättmedel för ull och silke.
Speciellt utvecklat flytande tvättmedel för att tvätta ömtåliga textilier 
som ull och silke. Den speciella Lanolin-ingrediensen används för att 
skydda ullen under processen och ger ullen en mjuk och fyllig känsla. 
Produkten är lämplig för automatisk eller manuell dosering.
• Innehåller ullvårdande ingredienser
• Optimal borttagning av fett och proteiner
• Lämplig även för fintvätt och färgkänsliga textilier
• Innehåller vårdande ingredienser som minskar uppkomsten av 

noppor och krympning

Artikel nr Förpackning

100856874 20 liter
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Rengöring och disk av instrument och operationsutrustning
Med Diversey kan ni lita på att era instrument verkligen blir absolut rena – varje gång. I samarbete med sjukvården 
har vi utvecklat ett produktsortiment för rengöring och desinfektion av instrument för operation, anestesi och 
dentalbehandlingar som ger er den nödvändiga säkerheten. 
För att få maximal effekt av produkterna är det viktigt att använda dem på rätt sätt. Diversey hjälper er gärna med de 
rätta rutinerna både för daglig rengöring och för effektivt infektionsförebyggande.

Instrumentdisk
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Instrumentdisk

Suma Med Alu
För rengöring i spol- och diskdesinfektorer.
Kraftfullt maskindiskmedel för effektiv rengöring i spol- och 
diskdesinfektorer samt kärlkokare och ångalstrare.
• Miljömärkt med Svanen

Artikel nr Förpackning

100854034 2x5 liter

100854033 1x200 liter

Suma Med Enzyme
För anestesi-, operations- och dentalutrustningsrengöring
För rengöring av anestesi-, operations- och dentalutrustning i 
diskdesinfektorer.

Artikel nr Förpackning

7511762 2x5 liter

7512082 1x200 liter

Suma Med Super LpH
För rengöring i bl.a. spol- och diskdesinfektorer.
Maskindiskmedel för effektiv rengöring i spol- och diskdesinfektorer 
samt kärlkokare och ångalstrare.

Artikel nr Förpackning

7517689 2x5 liter

7517688 1x20 liter

7517690 1x200 liter

Suma Med Super Plus
För rengöring i bl.a. spol- och diskdesinfektorer.
Extra kraftfullt maskindiskmedel för effektiv rengöring i spol- och 
diskdesinfektorer samt kärlkokare och ångalstrare.

Artikel nr Förpackning

7517686 2x5 liter

Suma Med Rinse
Neutralt torkmedel för instrumentdisk.

Artikel nr Förpackning

7511765 2x5 liter

100966521 1x200 liter

Suma Med Rinse Plus
Effektivt skölj- och blötläggningsmedel.

Artikel nr Förpackning

7511767 2x5 liter



98

Innovativa och ergonomiska redskap för rengöring
Diversey har en lång erfarenhet inom innovativa städredskap. Med Jonmaster systemet, ett komplett system för 
högkvalitativ och effektivt städning med mikrofiber kan du minimera behovet av städkemikalier. Vi har även ett brett 
sortiment av städvagnar som kan anpassas helt efter dina behov. Självklart kan vi även erbjuda moppar och dukar i 
många olika material, rondeller, hygienborstar, köksredskap mm.

Redskap
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Redskap

Städvagnar
Städvagnar för dina behov
Städvagnen är basen vid städning. Städområden är mycket varierande och skiljer 
sig med avseende på behov av mängd och typ av städmaterial, golvunderlag, 
behov av sortering av skräp, trånga smala utrymmen i städområdet mm. Även 
den som städar har olika behov. Vi kan erbjuda flera sortiment av städvagnar för 
olika städbehov. Gemensamt för alla städvagnar är att dom kan anpassas för 
bästa ergonomi, för dina behov.

TASKI Lean städvagnar

TASKI Lean small site
En extra liten städvagn
En extra kompakt och liten städvagn till det lilla städobjekt eller där det 
finns begränsad förvaringsmöjlighet. 
Vagnen är utrustad med dubbla duklådor, mopplådehållare 
under handtaget i valfri storlek 40/60 cm (lådan som tillbehör), en 
moppstativhållare, två krokar med toolflex, en sopsäckshållare för 110 
liter samt hållare för fixering av sopsäcken. Vagnen levereras monterad.
• Extra liten städvagn
• Lämplig för det lilla städobjektet
• Mått LxBxH: 360x450x110 cm, 125 mm hjuldiameter

Artikel nr Förpackning

D7524413 1x1 st

TASKI Nano städvagnar

TASKI Nano XS
Den minsta och extra smala städvagnen i TASKI Nano sortimentet
Den minsta och extra smala städvagnen i TASKI Nano sortimentet 
som passar bra till det lilla städobjektet. Vagnen är utrustad med 
dubbla duklådor, en tvättsäck, mopplådehållare fram för mopplåda i 
valfri storlek 25/40/60 cm (lådan som tillbehör), fyra krokar samt en 
sopsäckshållare för 110 liter. Vagnen har gott om förvaringsutrymme 
på en nedsänkt bottenplatta samt ett ergonomiskt utformat handtag. 
Nano XS kan extrautrustas med tillbehör utifrån önskemål och behov. 
Vagnen på bilden visas med en sopsäck. Vagnen levereras monterad.
• Extra kompakt städvagn för mikrofiberstädning med Jonmaster 

systemet
• Lämplig för det lilla städområdet
• Mopplådehållare för 25, 40, alt. 60 cm mopplåda
• Dubbla duklådor, en tvättsäck, sopsäckshållare samt bottenplatta för 

extra förvaring
• Mått LxBxH: 840x480x1100, 125 mm hjuldiameter

Artikel nr Förpackning

7519589 1x1 st

TASKI Nano S
En liten och kompakt städvagn i TASKI Nano sortimentet
En liten städvagn i TASKI Nano sortimentet som passar bra till det 
lilla eller mellanstora städobjektet. Vagnen är utrustad med dubbla 
duklådor med färgkodade lock samt en extra stor duklåda, en tvättsäck, 
mopplådehållare fram för mopplåda i valfri storlek 25/40/60 cm (lådan 
som tillbehör), fyra krokar varav två med toolflex, en sopsäckshållare 
för 110 liter samt en extra hållare för ett moppstativ. Vagnen har extra 
förvaringsutrymme på en nedsänkt bottenplatta samt ett ergonomiskt 
utformat handtag. Nano S kan extrautrustas med tillbehör utifrån 
önskemål. Vagnen på bilden visas med en sopsäck. Vagnen levereras 
monterad.
• Extra kompakt städvagn för mikrofiberstädning med Jonmaster 

systemet
• Lämplig för det lilla eller mellanstora städobjektet
• Mopplådehållare för 25, 40, alt. 60 cm mopplåda
• Dubbla duklådor med lock, en tvättsäck, sopsäckshållare, stor duklåda 

samt bottenplatta för extra förvaring
• Mått LxBxH: 840x540x1100, 125 mm hjuldiameter

Artikel nr Förpackning

7519590 1x1 st

TASKI Nano M
En välutrustad, smal och kompakt städvagn i TASKI Nano sortimentet
En välutrustad, smal och kompakt städvagn i TASKI Nano sortimentet 
för det lite större städobjektet. Vagnen är utrustad med fyra duklådor 
(två med färgkodade lock), två stora duklådar (för smutstvätt), 
mopplådehållare på vagnens sida för mopplåda i valfri storlek 25/40/60 
cm (lådan som tillbehör), fyra krokar varav två med toolflex, en 
sopsäckshållare med sopsäcksskydd för 110 liter samt en extra hållare 
för ett moppstativ. Vagnen har extra förvaringsutrymme i en stor öppen 
låda och på en nedsänkt bottenplatta. Vagnen har ett ergonomiskt 
utformat handtag. Nano M kan extrautrustas med tillbehör utifrån 
önskemål och behov. Vagnen levereras monterad.
• Extra kompakt städvagn för mikrofiberstädning med Jonmaster 

systemet
• Lämplig för det mellanstora städområdet
• Mopplådehållare på sidan för 40, alt. 60 cm mopplåda, 25cm 

mopplådehållare som tillval för dubbla mopplådor
• Fyra små duklådor, två stora duklåda, stor öppen låda, sopsäckshållare 

med sopsäcksskydd samt bottenplatta för extra förvaring.
• Mått LxBxH: 1100x640x1100, 125 mm hjuldiameter

Artikel nr Förpackning

7523481 1x1 st

DI Protect städvagnar

DI Protect städvagn liten
En liten sluten och låsbar städvagn
DI Protect är en ny helt sluten städvagn. Vagnen är lätt, enkel att 
manövrera och möjliggör trygg och  säker transport av redskap och 
rengöringsmedel. Vagnen rekommenderas för objekt med städytor upp 
till  1500 kvm.
• Komplett låsbar städvagn
• Lätt manövrerbar
• Tryggt och säkert
• Attraktiv design

Artikel nr Förpackning

D7524694 1x1 st

DI Protect städvagn stor
En stor sluten och låsbar städvagn
DI Protect är en ny helt sluten städvagn. Vagnen är lätt, enkel att 
manövrera och möjliggör trygg och  säker transport av redskap och 
rengöringsmedel. Stora vagnen rekommenderas för objekt med 
städytor större än 1500 kvm.
• Komplett låsbar städvagn
• Lätt manövrerbar
• Tryggt och säkert
• Attraktiv design

Artikel nr Förpackning

D7524695 1x1 st
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TASKI städvagnar

TASKI Micro svabbvagn
En liten kompakt svabbvagn
TASKI Micro svabbvagn är en ultrakompakt, stabil och tålig svabbvagn 
som är lämplig att använda för rengöring av små och mellanstora 
städområden. Den är utrustad med dubbla 15 liters hinkar där greppet 
på hinkarna är färkodade i rött och blått för smutsigt och rent vatten. 
Två av hjulen har broms. Vagnen kan enkelt extrautrustas med 
avtagbara lådor för förvaring av extra städmaterial mm.
• Stabil och tålig svabbvagn med kompakt design
• Hinkar och press är ställbara i höjd
• Broms på två hjul för stabil låsning på plats
• Kan lätt extrautrustas för extra förvaring
• Mått: (LxBxH) 625x689x1090, 125mm hjuldiameter

Artikel nr Förpackning

7517360 1x1 st

Tillbehör TASKI Nano städvagnar

TASKI Nano vagnbas med 125 mm hjul
TASKI Nano vagnbas med 125 mm hjul, utan handtag

Artikel nr Förpackning

7523267 1x1 st

TASKI Nano handtag
TASKI Nano handtag

Artikel nr Förpackning

7521797 1x1 st

TASKI Nano fotpedal
TASKI Nano fotpedal

Artikel nr Förpackning

7523339 1x1 st

TASKI mopplådor och hållare

TASKI mopplåda
Mopplådor för TASKI städvagnar
Mått LxBxH: 
25 cm: 390x200x200 mm 
40 cm: 550*200*200 mm 
60 cm: 718x200x200 mm

Artikel nr Förpackning

7517253 1x1 st 25 cm

7517252 1x1 st 40 cm

7517251 1x1 st 60 cm

TASKI lock till mopplåda
Lock till mopplådor för TASKI städvagnar.

Artikel nr Förpackning

7517256 1x1 st 25 cm

7517255 1x1 st 40 cm

7517254 1x1 st 60 cm

TASKI lock till mopplåda, för impregnering
Lock till mopplådor för TASKI städvagnar med hål för imprägnering av 
moppar.

Artikel nr Förpackning

7517302 1x1 st, 25 cm

7517257 1x1 st, 40 cm

7517258 1x1 st, 60 cm

TASKI måttkanna
Måttkanna för manuell preparering av moppar och dukar

Artikel nr Förpackning

7522264 1x1 st, måttkanna

7522265 1x1 set, extra etiketter

TASKI Nano mopplådehållare 25 cm
Hållare för bakre montering av 7517253 TASKI mopplåda 25 cm 
(verktyg krävs).

Artikel nr Förpackning

7518885 1x1 st

TASKI tillbehörshållare lådor
TASKI tillbehörshållare för montering av  duk-, mopp- och öppen 
förvaringslåda på ramprofilen.

Artikel nr Förpackning

7518311 1x1 st

TASKI Nano mopplådehållare
Mopplådehållare för TASKI mopplådor 25 cm, 40 cm och 60 cm
Fäller inte ut åt sidan för att bevara Nano vagnens kompakthet.

Artikel nr Förpackning

7518888 1x1 st

100
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TASKI duklådor

TASKI duklåda 7 liter
TASKI duklåda 7 liter, med handtag

Artikel nr Förpackning

7517242 1x1 st

TASKI duklåda 12 liter
TASKI duklåda 12 liter, med handtag

Artikel nr Förpackning

7517299 1x1 st

TASKI lock till duklåda
TASKI lock till duklåda, flera färger

Artikel nr Förpackning

D7524582 1x1 st blå

D7524584 1x1 st röd

D7524585 1x1 st grön

D7524586 1x1 st gul

TASKI låsbart lock till duklåda
TASKI låsbart lock till duklåda, blå, inklusive lås

Artikel nr Förpackning

D7524583 1x1 st blå

TASKI lock till duklåda, för impregnering
Lock till mopplådor för TASKI städvagnar med hål för imprägnering av 
dukar.

Artikel nr Förpackning

7517301 1x1 st

TASKI lås till duklåda
TASKI lås till duklåda

Artikel nr Förpackning

7517290 1x1 st

TASKI handtag till duklåda
TASKI handtag till duklåda, färgade 4-pack

Artikel nr Förpackning

7517365 1x4 st

TASKI redskapshållare och övrigt tillbehör

TASKI dokumenthållare
TASKI dokumenthållare
Dokumenthållare som lätt monteras på TASKI Nano handtag.

Artikel nr Förpackning

7517294 1x1 st

TASKI hållare till engångshandskar
TASKI hållare till engångshandskar
Hållare till förvaring av engångshandskar. Monteras enkelt på 
ramprofilen (verktyg krävs).

Artikel nr Förpackning

7522267 1x1 st

TASKI moppstativhållare
TASKI moppstativhållare

Artikel nr Förpackning

7517282 1x1 st

TASKI väggskydd
TASKI väggskydd
Väggskydd som enkelt monteras på TASKI städvagnschassi för att 
skydda väggarna mot oavsiktlig stött med vagn.

Artikel nr Förpackning

7524134 1x1 st

TASKI skafthållare med klippfäste
TASKI skafthållare med klippfäste. Monteras på körhandtag.

Artikel nr Förpackning

7504150 1x1 st

TASKI skafthållare stativmontering
TASKI skafthållare stativmontering. Monteras på ramprofilen (verktyg 
krävs).

Artikel nr Förpackning

7517992 1x1 st

TASKI Toolflex skafthållare
TASKI Toolflex skafthållare, hakas på ram. Utbytesgummi finns att tillgå 
(7517311).

Artikel nr Förpackning

7511293 1x1 st
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TASKI dammsugarskafthållare
TASKI dammsugarskafthållare
Dammsugarskafthållare med klippfäste. Monteras på körhandtag.

Artikel nr Förpackning

7511215 1x1 st

Utbytesgummi till TASKI Toolflex 
skafthållare
Utbytesgummi till TASKI Toolflex skafthållare (7511293). Passar även 
TASKI krokar (7517275 och 7518103). Tvåpack.

Artikel nr Förpackning

7517311 1x2 st

TASKI krokar
TASKI krokar, 2-pack

Artikel nr Förpackning

7517275 1x2 st kort

7518103 1x2 st lång

TASKI multihållare
TASKI multihållare
Hållare för montering av duklådor, tvättsäckar eller sopsäckar. Kan 
eftermonteras på TASKI Nano XS eller S. Kräver TASKI monteringsplatta 
(7518174).

Artikel nr Förpackning

7517270 1x1 st

TASKI monteringsplatta
TASKI monteringsplatta för montering av TASKI multihållare (7517270) 
eller TASKI svabbpress hållare (7517271) på Nano städvagnar.

Artikel nr Förpackning

7518174 1x1 st

TASKI Nano multihållare
TASKI Nano multihållare
Hållare för montering av duklådor, tvättsäckar eller sopsäckar.

Artikel nr Förpackning

7518886 1x1 st

TASKI tillbehörshållare
TASKI tillbehörshållare

Artikel nr Förpackning

7517284 1x1 st liten

7517283 1x1 st stor

TASKI hink 15 l
TASKI hink 15 liter

Artikel nr Förpackning

7517292 1x1 st blå

7517293 1x1 st röd

TASKI svabbpress
TASKI svabbpress

Artikel nr Förpackning

7517291 1x1 st

TASKI svabbpress hållare
TASKI svabbpress hållare
Hållare till TASKI svabbpress som kan monteras på ramprofilen på 
TASKI Nano städvagnar.

Artikel nr Förpackning

7517271 1x1 st

TASKI körhandtag litet
TASKI körhandtag litet
Ett enkelt rakt körhandtag som med sin smidiga och grunda design 
sparar plats vid förvaring.

Artikel nr Förpackning

7517281 1x1 st

TASKI förvaringslådor och hållare

TASKI förvaringslåda
TASKI förvaringslåda
TASKI förvaringslåda monteras med TASKI Nano hållare till 
förvaringslåda (7518887) på ramprofilen. Den lilla lådan kan placeras 
direkt på chassin.

Artikel nr Förpackning

7517247 1x1 st liten

7517246 1x1 st mellan

7517245 1x1 st stor

TASKI insats till förvaringslåda
TASKI insats till förvaringslåda
Avdelande insats som passar TASKI förvaringslåda, möjlighet till bättre 
organisering och ordning i lådor

Artikel nr Förpackning

7517248 1x1 st mellan

7517249 1x1 st stor
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TASKI Nano hållare till förvaringslåda
TASKI Nano hållare till förvaringslåda
Hållare för montering av TASKI förvaringslåda mellan ramprofilerna.

Artikel nr Förpackning

7518887 1x2 st

TASKI förvaringslåda öppen
TASKI förvaringslåda öppen
Monteras med TASKI tillbehörshållare förvaringslåda art. nr. 7518311.

Artikel nr Förpackning

7517250 1x1 st

TASKI tillbehörshållare lådor
TASKI tillbehörshållare för montering av  duk-, mopp- och öppen 
förvaringslåda på ramprofilen.

Artikel nr Förpackning

7518311 1x1 st

TASKI tvätt- och sopsäckstillbehör

TASKI sopsäcksskydd
TASKI sopsäcksskydd för sopsäckar av olika storlekar
Monteras på TASKI multihållare (se bilden).

Artikel nr Förpackning

7517289 1x1 st, 75-110 liter

7518176 1x1 st, 30-60 liter

TASKI tvättsäck
TASKI tvättsäck
Monteras på TASKI multihållare (se bilden). 
Tvättsäck mått LxB (mm): liten 600x460 (26L), stor 830x460 (36L)

Artikel nr Förpackning

7517287 1x1 st liten

7517286 1x1 st stor

TASKI Nano vagnförlängning
Förlängning av TASKI Nano vagnchassi. För extra stöd när ingen TASKI 
sopsäcksskydd används. Hakas enkelt på ramen.

Artikel nr Förpackning

7518884 1x1 st

TASKI multihållare
TASKI multihållare
Hållare för montering av duklådor, tvättsäckar eller sopsäckar. Kan 
eftermonteras på TASKI Nano XS eller S. Kräver TASKI monteringsplatta 
(7518174).

Artikel nr Förpackning

7517270 1x1 st

TASKI multihållare med ledad 
fästanordning
TASKI multihållare med ledad fästanordning
Multihållare med ledad fästanordning för montering av duklådor, 
tvättsäckar eller sopsäck 75-110 liter.

Artikel nr Förpackning

7517371 1x1st

TASKI ram till multihållare
TASKI ram till multihållare
Ram för montering ovanpå TASKI multihållare. Håller sopsäckar på 
plats. Behövs för att fästa 7517263 TASKI lock till ram till multihållare.

Artikel nr Förpackning

7517265 1x1 st till Nano M

7520089 1x1 st till Nano XS/S

TASKI lock till multihållareram
TASKI lock till multihållareram
Lock till 7517265 och 7520089 multihållareram för tvättsäckar och 
sopsäck 75-110 liter.

Artikel nr Förpackning

7517263 1x1 st

TASKI gummiband
TASKI gummiband för fastspänning av tvätt- och sopsäckar på 
multihållare.

Artikel nr Förpackning

7518943 1x1 st, kort

7518900 1x1 st, lång

Tillbehör DI Protect städvagnar

DI Protect mopplådehållare vinklad
Vinklad mopplådehållare för 40 cm TASKI mopplådor.

Artikel nr Förpackning

D7524682 1x1 st

DI Protect mopplådehållare med 
skafthållare
Mopplådehållare för 40 cm TASKI mopplåda med skafthållare

Artikel nr Förpackning

D7524683 1x1 st

DI Protect låda
40L låda

Artikel nr Förpackning

D7524692 1x1 st
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Moppar och dukar
Städtextilier för moppsystem
Städtextilier såsom moppar och dukar är en förbrukningsvara, alla städtextilier 
har en begränsad hållbarhet. Vi kan erbjuda allt från engångsmaterial, tvättbara 
städtextiler i naturmaterial och syntetiska material till ett av marknadens bästa 
mikrofibersystem med en hållbarhetsgaranti på 500 tvättar. Våra moppsystem 
använder sig av modern kardborrefästning av högsta kvalitet, enkelt att montera 
på moppstativet och lika enkelt att ta av igen.

Moppar mikrofiber

TASKI JM premium golvmoppar

TASKI JM Ultra torrmopp
Mikrofiber torrmopp av högsta kvalitet
För torrmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor. Lämplig för kontor, 
sjukhus etc. Mycket hög rengöringsförmåga med extra långa 
mikrofibrer. Rengöringsförmåga testad av det oberoende institutet TNO. 
Med karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För torrmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på upp till 800 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518442 1x10 st 25 cm

7518443 1x10 st 40 cm

7518444 1x10 st 60 cm

TASKI JM Ultra fuktmopp
Mikrofiber fuktmopp av högsta kvalitet
För fuktmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor. Lämplig för kontor, 
hotell, sjukhus etc. Maximal rengöringsförmåga med tvinnade 
ultramikrofibrer. Rengöringsförmåga testad av det oberoende institutet 
TNO. Mycket hög avverkningsgrad ger ökad produktivitet. Med 
karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För fuktmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på upp till 800 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518446 1x10 st 25 cm

7518447 1x10 st 40 cm

7518448 1x10 st 60 cm

TASKI JM Ultra fuktmopp röd
Mikrofiber fuktmopp av högsta kvalitet, färgkodad röd för 
sanitetsutrymmen
För fuktmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor. Lämplig för kontor, 
hotell, sjukhus etc. Maximal rengöringsförmåga med tvinnade 
ultramikrofibrer. Rengöringsförmåga testad av det oberoende institutet 
TNO. Mycket hög avverkningsgrad ger ökad produktivitet. Med 
karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För fuktmoppning i sanitetsutrymmen med röd färgkodning
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på upp till 800 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518553 1x10 st 25 cm

7518554 1x10 st 40 cm

TASKI JM Ultra HD torrmopp
Mikrofiber torrmopp av högsta kvalitet med extra hög smutskapacitet
För torrmoppning på medel till hårt smutsade ytor. Extra hög 
smutskapacitet genom kombination av mikrofiber och fransar. Med 
karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För torrmoppning på medel till hårt smutsade ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7523891 1x10 st 40 cm

7523892 1x10 st 60 cm

TASKI JM Ultra HD fuktmopp
Mikrofiber fuktmopp av högsta kvalitet med extra hög smutskapacitet
För fuktmoppning på medel till hårt smutsade ytor. Extra hög 
smutskapacitet genom kombination av mikrofiber och fransar. Med 
karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För fuktmoppning på medel till hårt smutsade ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7523893 1x10 st 25 cm

7523894 1x10 st 40 cm

7523895 1x10 st 60 cm

TASKI JM Ultra våtmopp
Mikrofiber våtmopp av högsta kvalitet.
För våtmoppning på hårt smutsade ytor. Extra hög smutskapacitet. 
Med karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För våtmoppning på hårt smutsade ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518455 1x10 st 40 cm
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TASKI JM Pro Allroundmopp
Mikrofiber kombinationsmopp av högsta kvalitet
Speciellt utvecklad för kombination av smutsupptagning och 
direkt fuktmoppning på alla typer av hårda golv med normal  
smutsbelastning. Med karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. 
Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• Kombinerad fukt och torrmopp - moppa i ett steg
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7515399 1x5 st 40 cm

7515400 1x5 st 60 cm

7515829 1x5 st 75 cm

TASKI Standard golvmoppar

TASKI Standard torrmopp
Mikrofiber torrmopp av hög kvalitet
Torrmopp av bra kvalitet med utmärkt dammupptag. Speciellt lämplig 
för torrmoppning av områden med höga krav på dammupptag med 
frekvent rengöring där torrmoppning kan ersätta fuktmoppning. Med 
karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp för TASKI Ultra Plus systemet
• För torrmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor
• Hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 300 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518123 1x20 st 40cm

7518124 1x20 st 60cm

TASKI Standard fuktmopp
Mikrofiber fuktmopp av hög kvalitet
Fuktmopp av bra kvalitet med hög smutskapacitet. Speciellt lämplig för 
direktmoppning av områden som rengörs ofta med höga hygienkrav. 
Med karborrefästning för  TASKI Ultra Plus systemet. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp för TASKI Ultra Plus systemet
• För fuktmoppning på lätt till medelsmutsiga ytor
• Hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 300 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518126 1x20 st 25cm

7518127 1x20 st 40cm

7518128 1x20 st 60cm

TASKI Standard HD fuktmopp
Mikrofiber fuktmopp av hög kvalitet med extra hög smutskapacitet
Fuktmopp av bra kvalitet med extra hög smutskapacitet. Lämplig för 
direkt fuktmoppning av jämna och strukturerade hårda golv med hög 
smutsbelastning. Med karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet. 
Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp för TASKI Ultra Plus systemet
• För fuktmoppning på medel till hårt smutsade ytor
• Hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 300 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518130 1x20 st 25cm

7518131 1x20 st 40cm

7518132 1x20 st 60cm

TASKI JM premium interiörmoppar

TASKI JM Ultra interiörmopp
Mikrofiber interiörmopp av högsta kvalitet
För damning och rengöring av svåråtkomliga ytor som element, 
hyllor och kabelstegar. Används tillsammans med  TASKI Ultra Plus 
interiörmoppstativ. Svanenmärkt.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• För dammning och rengöring av svåråtkomliga ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7518939 1x5 st 50 cm

TASKI JM Pro glasmopp
Mikrofiber glasmopp av högsta kvalitet
Samlar upp damm och smuts från fönster, speglar och hårt polerade 
ytor. Med karborrefästning för TASKI Ultra Plus systemet.
• Mikrofibermopp av högsta kvalitet för TASKI Ultra Plus systemet
• Glasmopp för effektiv rengöring av glas- och hårda ytor
• Mycket hög slitstyrka och hållbarhet
• Hög effektivitet och avverkningsgrad
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7515472 1x5 st 25 cm

Övriga mikrofibermoppar

K2 fukt-/våtmopp
Tvättbar mikrofiber kombinationsmopp
Mycket lättmoppad på alla slags ytor, vilket gör att den är lämplig för 
objekt med olika golv, exempelvis industrilokaler. Kan användas med 
Versa Plus Moppredskap.
• Mikrofibermopp
• Mycket lättmoppad på alla ytor
• Lämplig på objekt med varierande golv
• Perfekt för industrilokaler

Artikel nr Förpackning

7511641 1x5 st, 40 cm

7511642 1x5 st 60 cm
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TASKI JM moppduk
Moppduk för TASKI JM Compact Wiper systemet
Moppduk , grå, utan velcro som används tillsammans med TASKI 
JM gummiraka art nr 5889512 och  TASKI Ultra Plus teleskopskaft. 
Svanenmärkt.
• Mikrofiber dukmopp i högsta kvalitet
• Extra hög kapacitet genom det smarta TASKI JM Compact Wiper 

systemet
• Utan velcro, används med gummiraka
• Dukens alla ytor kan användas för rengöring
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7519331 1x10 st

TASKI Quick mopp
Tvättbar mikrofibermopp för Versa Plus moppredskap
Utmärkt mikrofibermopp av hög kvalitet. Används torr, fuktig eller våt. 
100% mikrofiber.
• Utmärkt mikrofibermopp av hög kvalitet
• 100% mikrofiber

Artikel nr Förpackning

7511402 1x5 st 40 cm

Golvmoppar övriga material

TASKI JM Pro HD skrubbmopp
Kraftig skrubbmopp för effektiv kantrengöring
För kantrengöring vid uppskurning eller grovrengöring där hög mekanisk 
påverkan krävs.

Artikel nr Förpackning

7515475 1x5 st 25 cm

7515476 1x5 st 40 cm

TASKI JM Pro skrubbmopp
Skrubbmopp för effektiv kantrengöring
För kantrengöring  vid uppskurning eller grovrengöring där hög 
mekanisk påverkan krävs.

Artikel nr Förpackning

7515473 1x5 st 25 cm

7515474 1x5 st 40 cm

Engångsmoppar

TASKISUM engångsmoppar
Engångsmoppar i mikrofiber
Engångsmikrofibermoppar för hygienisk rengöring som erbjuder 
fördelarna av mikrofiber utan den nödvändiga logistiken kring 
tvättprocessen. Mopparna kan hålla och fördela vätska jämnt över upp till 
20 kvm. TASKISUM engångsmoppar kan användas båda torr eller fuktig.
• Högkvalitativt mikrofiber material
• Enastående damm- och smutsupptaggning
• Effektiv bakterieborttaggning
• Överlägsen rengöringsförmåga
• Används torr eller fuktig

Artikel nr Förpackning

7523512 1x25 st, 40 cm

7523513 1x25 st, 60 cm

Versa engångsmopp
Engångsmopp för Versa Plus moppredskap
Kan användas både fuktig och torr. Mopparna ger optimalt glid 
och smutsupptag vilket ger enkel och ergonomisk moppning, hög 
avverkningsgrad och ett utmärkt rengöringsresultat.  85% PES, 15% 
polyeten
• Kan användas både fuktig och torr
• Optimalt glid och smutsupptag

Artikel nr Förpackning

7515477 1x25 st 40 cm

7515478 1x25 st 60 cm

Fibermopp rulle
Syntetisk engångsmopp på rulle för torrmoppning
18x60 cm. Ej impregnerad.

Artikel nr Förpackning

7511240 6x50 st

TASKI Florzip dispenser
Dispenser med TASKI Florzip, en oljeimpregnerad engångsmopp i 
polypropen
Förpackad i praktisk och hygienisk dispenser. Effektiv i kombination med 
TASKI Lamello och relativt låg smutsbelastning.
• Effektiv i kombination med TASKI Lamello
• Engångsmopp för låg smutsbelastning

Artikel nr Förpackning

7515050 1x150 st

TASKI Florzip refill
Oljeimpregnerad engångsmopp i polypropen
Refillförpackning till TASKI Florzip dispenser.

Artikel nr Förpackning

7511298 1x150 st

Mikrofiberdukar

TASKI JM Ultra mikrofiberduk
Allrengöringsduk i mikrofiber av högsta kvalitet
Mikrofiberduk med hög mekanisk rengöring, lämplig för de flesta 
material, dock ej skrovliga eller möbelpolishbehandlade ytor. Duken ska 
användas fuktig, gärna förimpregnerad i tvättmaskin. De fina fibrerna 
gör det lätt att ta upp dammpartiklar, smuts och fett. Färgkodad med 
fyra olika färger för zonindelning. 80% polyester (PES), 20% polyamid 
(PA). Garanti på 500 tvättar om Diverseys tvättrekommendationer 
efterföljs. Hygiencertifikat tillgängliga.
• Mikrofiberduk i högsta kvalitet med hög slitstyrka
• Utmärkt damm- och smutsupptagningsförmåga, tar effektivt bort 

bakterier
• Lämplig för impregnering i tvättmaskin
• Storlek: 32x32 cm
• Svanenmärkt

Artikel nr Förpackning

7516151 1x20 st, blå

7516152 1x20 st, röd

7516153 1x20 st, grön

7516154 1x20 st, gul
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TASKI Pro fönsterduk
Effektiv duk i ultramikrofiber för alla glasytor
Gör skinande rent utan att lämna ludd eller kemikalierester 
efter sig. 100% mikrofiber. Garanti på 500 tvättar om Diverseys 
tvättrekommendationer efterföljs.
• Specialduk i ultramikrofiber för effektiv fönsterrenöring
• Skinande rent utan luddrester eller ränder
• Används med spraymetoden
• Storlek: 40x50 cm

Artikel nr Förpackning

7515023 1x5 st, blå

TASKI MyMicro mikrofiberduk
Prisvärd mikrofiberduk med hög kvalitet
MyMicro är mycket effektiv för att ta bort damm och smuts. 
Rekommenderad att användas torr eller fuktig och passar för 
spraymetoden. Färgkodad för zonindelning. 80% polyester (PES) och 
20% polyamid (PA). Funktionsgaranti på 300 tvättar om Diverseys 
tvättrekommendationer efterföljs.
• Mikrofiberduk i hög kvalitet
• Stor yta ger utmärkt damm- och smutsupptagning
• Används torr eller med spraymetoden, kan förimpregneras
• Storlek: 36x36 cm
• Svanenmärkt

Artikel nr Förpackning

7524116 1x20 st, blå

7524115 1x20 st, röd

7524117 1x20 st, grön

7524118 1x20 st, gul

TASKI Microcare mikrofiberduk
Skonsam mikrofiberduk med mjuk känsla och låg ytfriktion
Genom låg friktion mot ytan är duken enkel och ergonomisk, samtidigt 
skön att arbeta med och skonsam för händerna. Bör användas fuktig 
och lämpar sig därför bäst för rengöring med spraymetoden. Tar 
effektivt bort smuts som ex.vis fingeravtryck vilket gör den idealisk 
till jämna ytor med hög glans som kakel, emalj och  rostfritt stål. 
Färgkodad med fyra olika färger för zonindelning. 85% polyester 
(PES), 15% polyamid (PA). Garanti på 300 tvättar om Diverseys 
tvättrekommendationer efterföljs.
• Mikrofiberduk med mjuk känsla och låg ytfriktion
• Idealisk till jämna ytor med hög glans såsom kakel, emalj och rostfritt
• Används med spraymetoden
• Storlek: 40x40 cm

Artikel nr Förpackning

7514074 1x5 st, blå

7514073 1x5 st, röd

7509795 1x5 st, grön

7509794 1x5 st, gul

TASKISUM engångsdukar
Engångsduk i mikrofiber
Engångsmikrofiberdukar för hygienisk rengöring som erbjuder 
fördelarna av mikrofiber utan den nödvändiga logistiken kring 
tvättprocessen. TASKISUM erbjuder bekvämligheten av engångsbruk i 
kombination med utmärkt rengöringseffekt, hög avvrekningsgrad och 
behaglig känsla. Produkten kan användas båda torr och fuktig.
• Högkvalitativt mikrofiber material
• >99% bakterieborttaggning
• Prestanda jämförbar med tvättbara textilier
• Används torr eller fuktig
• Storlek 42x34 cm

Artikel nr Förpackning

7523509 1x40 st, vit

7523510 1x40 st, röd

7523511 1x40 st, blå

Dukar övriga material

TASKI Allegro Light
Tvättbar rengöringsduk
Kostnadseffektiv och mångsidig duk för flera applikationer. Mycket hög 
absorption gör duken idealisk för våttorkning och upptagning av spill. 
38x40 cm. Non-woven typ.
• Tvättbar rengöringsduk i viskos, PE och PP
• För våttorkning och upptagning av spill
• Non-woven typ
• Storlek: 38x40 cm

Artikel nr Förpackning

7511089 1x100 st, ljusblå

7511088 1x100 st, ljusröd

7511091 1x100 st ljusgul

Suma Lavette hygienduk
Rengöringsduk för extra hög hygien
Innehåller antibakteriell agent. Öppen struktur ger stort smutsupptag. 
Tvättbar upp till 15 ggr. 36x51 cm
• Rengöringsduk för hög hygien
• Innehåller antibakteriell agent
• Öppen struktur ger effektivt smutsupptag
• Tvättbar upp till 15 gånger
• Storlek: 36x51 cm

Artikel nr Förpackning

7517439 1x25 st, blå

7517438 1x25 st, röd

7517437 1x25 st, vit

7517441 1x25 st, gul

7517440 1x25 st, grön

Grillduk
Grillduk för tuff våtrengöring
• Grillduk som klarar tuff rengöring
• Storlek: 30x40 cm

Artikel nr Förpackning

5866120 1x25 st
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Redskap för manuell preparering

TASKI lock till mopplåda, för impregnering
Lock till mopplådor för TASKI städvagnar med hål för imprägnering av 
moppar.

Artikel nr Förpackning

7517302 1x1 st, 25 cm

7517257 1x1 st, 40 cm

7517258 1x1 st, 60 cm

TASKI lock till duklåda, för impregnering
Lock till mopplådor för TASKI städvagnar med hål för imprägnering av 
dukar.

Artikel nr Förpackning

7517301 1x1 st

TASKI måttkanna
Måttkanna för manuell preparering av moppar och dukar

Artikel nr Förpackning

7522264 1x1 st, måttkanna

7522265 1x1 set, extra etiketter

Moppsystem
Effektiva moppsystem för moderna eller traditionella städmetoder
Vilket moppsystem föredrar du? Diversey erbjuder flera moppsystem för 
varierande behov och olika städmetoder: Jonmaster Ultra för kardborrefästning 
av flatmoppar, Compact Wiper för moppduk, Versa Plus för spraymoppning, 
TASKI Lamello för torrmoppning, Jonmaster ESD specialsystem eller klassiska 
svabbsystem med TASKI moppredskap. Välj utifrån dina behov och möjligheter.

TASKI Ultra Plus system

TASKI Ultra Plus moppstativ
Moppstativ i aluminium av mycket hög kvalitet
Elegant moppstativ i aluminium av mycket hög kvalitet med velcro på 
enkelt utbytbara skenor. Ledlås gör stativet trögrörligt vid moppning av 
väggar etc. Stor fästknapp för enkel fastsättning av skaftet. Kombineras 
med TASKI Ultra Plus teleskopskaft.  Använd med moppar för TASKI 
Ultra Plus systemet.
• Moppstativ för TASKI Ultra Plus systemet
• Med velcro på utbytbara skenor
• Med ledlås för moppning av väggar etc.
• Används med moppar för TASKI Ultra Plus systemet

Artikel nr Förpackning

7520279 1x1 st 25 cm, med ledlås

7520280 1x1 st 40 cm, med ledlås

7520281 1x1 st 60 cm, med ledlås

TASKI Ultra Plus teleskopskaft
Teleskopskaft av mycket hög kvalitet
Extra styvt med kraftig låsmekanism genom vridning. Mjukt 
ergonomiskt grepp. Passar till TASKI Ultra Plus moppstativ. Kan även 
användas i TASKI JM Compact Wiper systemet.
• Moppskaft av mycket hög kvalitet
• Kan enkelt anpassas i längd och låses genom vridning
• Mjukt ergonomiskt grepp
• Passar till TASKI Ultra Plus moppstativ
• Passar även till TASKI JM Compact Wiper systemet

Artikel nr Förpackning

7520278 1x1 st 60-105 cm

7520277 1x1 st 100-170 cm

TASKI Ultra Plus interiörmoppstativ
Stativ för TASKI JM Ultra interiörmopp
Fäste med stor och enkel manövrerad låsknapp. Böjs till lämplig form. 
Mjukt ergonomiskt grepp i handtaget.
• Stativ för TASKI Ultra Plus interiörmopp
• Böjs till lämplig form för effektiv åtkomst
• Mjukt ergonomiskt grepp i handtaget

Artikel nr Förpackning

7522765 1x1 st

TASKI Ultra Plus kardborreset
Utbytesskenor för TASKI Ultra Plus moppstativ
Set med 2 st kardborreskenor. OBS! Passar bara TASKI Ultra Plus stativ. 
Sidostycke beställs som tillbehör.

Artikel nr Förpackning

7523129 1x2 set 25 cm

7523128 1x2 set 40 cm

7523127 1x1 set 60 cm

TASKI Ultra Plus färgkodningsbrikor
Brikor för färgkodning av Ultra Plus stativ
Set med 4 st brikor i blå, röd, grön och gul

Artikel nr Förpackning

7523977 1x4 st

Jonmaster Ultra system

Jonmaster Ultra sidostycke
Sidostycke till kardborreset.
Sidostycke som reservdel till Jonmaster Ultra moppstativ. Används 
tillsammans med Jonmaster Ultra kardborreset.

Artikel nr Förpackning

4130492 1x1 st
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Jonmaster Ultra kardborreset
Utbytesskenor för Jonmaster Ultra moppstativ
Set med 5 st kardborreskenor. Sidostycke beställs som tillbehör.

Artikel nr Förpackning

7514632 1x5 set 25 cm

7514631 1x5 set 40 cm

7514630 1x5 set 60 cm

TASKI JM Compact Wiper system

TASKI JM moppduk
Moppduk för TASKI JM Compact Wiper systemet
Moppduk , grå, utan velcro som används tillsammans med TASKI 
JM gummiraka art nr 5889512 och  TASKI Ultra Plus teleskopskaft. 
Svanenmärkt.
• Mikrofiber dukmopp i högsta kvalitet
• Extra hög kapacitet genom det smarta TASKI JM Compact Wiper 

systemet
• Utan velcro, används med gummiraka
• Dukens alla ytor kan användas för rengöring
• Funktionsgaranti på 500 tvättar

Artikel nr Förpackning

7519331 1x10 st

TASKI JM gummiraka
Gummiraka till moppduk
Används tillsammans med TASKI JM Ultra Plus teleskopskaft och TASKI 
JM moppduk i Compact Wiper moppsystem. Bredd: 50 cm

Artikel nr Förpackning

5889512 1x1 st

DI gummiborste
Gummiborste till moppduk
Tillbehör till TASKI JM Compact Wiper moppsystem.

Artikel nr Förpackning

5863002 1x1 st

TASKI Versa system

Versa Plus 2.0 moppredskap
Unikt moppredskap med integrerat doseringssystem
Integrerat doseringssystem via en trycksatt vätskebehållare. Behållaren 
fylls med önskvärt kem, trycksätts med enkla pumpningar och är redo 
för användning. För fuktmoppning, våtmoppning och desinfektion. 
Tidsbesparande, hygieniskt och mångsidigt. Levereras med VersaPlus 
flaska orange. Används tillsammans med Versa Engångsmopp, TASKI 
Quick Mopp eller K2 fukt/våtmopp. Kan även användas med TASKISUM 
(vid köp av extra kardborre 7524176).
• Integrerat doseringssystem med trycksatt vätskebehållare
• För fuktmoppning, våtmoppning och desinfektion
• Ger ett jämnt resultat
• Kan användas tillsammans med både engångsmoppar och tvättbara 

moppar

Artikel nr Förpackning

7524154 1x1 st, 40 cm

Versa Plus 2.0 flaskor
Extra doseringsflaskor för Versa Plus 2.0 moppredskap
Olika färgade doseringsflaskor till Versa Plus 2.0 moppsystem.

Artikel nr Förpackning

7524158 1x1 st, röd

7524157 1x1 st, orange

7524159 1x1 st, blå

7524160 1x1 st, grön

7524161 1x1 st, gul

Versa Plus 2.0 kardborreskenor
Utbytesskenor för Versa Plus 2.0
Extra kardborreskenor för Versa Plus 2.0. Enkelt att byta ut. För 
användning med TASKISUM engångsmoppar krävs 7524176.

Artikel nr Förpackning

7524176 1x2 st, för TASKISUM

7514773 1x2 st

Versa engångsmopp
Engångsmopp för Versa Plus moppredskap
Kan användas både fuktig och torr. Mopparna ger optimalt glid 
och smutsupptag vilket ger enkel och ergonomisk moppning, hög 
avverkningsgrad och ett utmärkt rengöringsresultat.  85% PES, 15% 
polyeten
• Kan användas både fuktig och torr
• Optimalt glid och smutsupptag

Artikel nr Förpackning

7515478 1x25 st 60 cm

7515477 1x25 st 40 cm

TASKI Quick mopp
Tvättbar mikrofibermopp för Versa Plus moppredskap
Utmärkt mikrofibermopp av hög kvalitet. Används torr, fuktig eller våt. 
100% mikrofiber.
• Utmärkt mikrofibermopp av hög kvalitet
• 100% mikrofiber

Artikel nr Förpackning

7511402 1x5 st 40 cm

Versa BeltPack
Praktiskt redskapsbälte för moppar, dukar etc
Används med Versa eller andra moppsystem. Suveränt hjälpmedel vid 
trappstädning eller när du inte kan ta med en städvagn.
• Du når ytor som ej lämpas för städvagn
• Suveränt hjälpmedel vid trappstädning
• Kan användas i Versa systemet eller andra moppsystem

Artikel nr Förpackning

7506870 1x1 st
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TASKI Lamello system

TASKI Lamello stativ
Unikt stativ för högeffektiv torrmoppning
Tar enkelt bort damm, sand och smuts från alla golv. Även klinkergolv 
och skarvar rengörs effektivt. Passar till skaft 7523259.
• Unikt moppsystem för effektiv torrmoppning
• Fungerar på alla golvunderlag
• Även skarvar rengörs effektivt

Artikel nr Förpackning

7505060 1x1 st 60 cm

TASKI Vario teleskopskaft
Teleskopskaft 120-180 cm
Expanderbart moppskaft, används till flertalet moppsystem.

Artikel nr Förpackning

7523259 1x1 st

TASKI Florzip dispenser
Dispenser med TASKI Florzip, en oljeimpregnerad engångsmopp i 
polypropen
Förpackad i praktisk och hygienisk dispenser. Effektiv i kombination med 
TASKI Lamello och relativt låg smutsbelastning.
• Effektiv i kombination med TASKI Lamello
• Engångsmopp för låg smutsbelastning

Artikel nr Förpackning

7515050 1x150 st

TASKI Florzip refill
Oljeimpregnerad engångsmopp i polypropen
Refillförpackning till TASKI Florzip dispenser.

Artikel nr Förpackning

7511298 1x150 st

TASKI moppredskap

Aluminiumskaft till TASKI minisvabbgarn
Aluminiumskaft 150 cm
För minisvabbgarn.

Artikel nr Förpackning

34C0274 1x1 st

TASKI minisvabbgarn
Vit universalfäste, 25 cm, oblekt, 250 gram
Passar till skaft 34C0274

Artikel nr Förpackning

7523266 1x1st

TASKI minisvabbhink med press
Minisvabbhink med press

Artikel nr Förpackning

7514090 1x1 st grön

TASKI Vario teleskopskaft
Teleskopskaft 120-180 cm
Expanderbart moppskaft, används till flertalet moppsystem.

Artikel nr Förpackning

7523259 1x1 st

TASKI Duomopp svabbgarn
Svabbgarn i bomull, 300 g, med band, oblekt klippt garn
Passar till hållare 7506410.

Artikel nr Förpackning

7511241 2x1 st

TASKI Duomopp svabbgarnshållare
Svabbgarnshållare i plast till svabbgarn 7511241 och skaft 7523259.

Artikel nr Förpackning

7506410 1x1 st

Jonmaster ESD system

Jonmaster ESD sopset
Sopset

Artikel nr Förpackning

5875044 1x1 st
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Rondeller
Rondeller av högsta kvalitet
Diversey erbjuder ett brett sortiment av rondeller av högsta kvalitet från välkända 
tillverkare. Passar TASKI städmaskiner.

TASKI Americo

TASKI Americo rondell vit
Standardrondell för polering
Extra fin poleringsrondell för rena, torra golv. Används torr för “wet look” 
på nylagd golv.

Artikel nr Förpackning

7523089 10” (25,4 cm), 1x5 st

5960019 11” (27,9 cm), 1x5 st

5960027 12” (30,5 cm), 1x5 st

5960035 13” (33,0 cm), 1x5 st

5960043 14” (35,5 cm), 1x5 st

5960051 15” (38,0 cm), 1x5 st

5960060 16” (40,6 cm), 1x5 st

5960078 17” (43,2 cm), 1x5 st

5960086 18” (45,7 cm), 1x5 st

5960094 19” (48,3 cm), 1x5 st

5960107 20” (50,8 cm), 1x5 st

5960115 21” (53,3 cm), 1x5 st

7523091 27” (68,5 cm), 1x5 st

TASKI Americo rondell röd
Standardrondell för daglig rengöring
Rondell för daglig rengöring och sprayrengöring. Avlägsnar mindre 
klackmärken och smuts. Rengör behandlade och obehandlade golv.

Artikel nr Förpackning

7523872 10” (25,4 cm), 1x5 st

7523873 11” (27,9 cm), 1x5 st

7523874 12” (30,5 cm), 1x5 st

7523875 13” (33,0 cm), 1x5 st

7523876 14” (35,5 cm), 1x5 st

7523877 15” (38,0 cm), 1x5 st

7523878 16” (40,6 cm), 1x5 st

7523879 17” (43,2 cm), 1x5 st

7523880 18” (45,7 cm), 1x5 st

7523881 19” (48,3 cm), 1x5 st

7523882 20” (50,8 cm), 1x5 st

7523883 21” (53,3 cm), 1x5 st

7523885 27” (68,5 cm), 1x5 st

TASKI Americo rondell grön
Standardrondell för lättskurning
Rondell för rengöring och periodisk våt- och lättskurning. Avlägsnar 
effektivt smuts och klackmärken från hårt smutsade golv.

Artikel nr Förpackning

7523073 10” (25,4 cm), 1x5 st

5959721 11” (27,9 cm), 1x5 st

5959739 12” (30,5 cm), 1x5 st

5959747 13” (33,0 cm), 1x5 st

7523074 14” (35,5 cm), 1x5 st

5959755 15” (38,0 cm), 1x5 st

5959763 16” (40,6 cm), 1x5 st

5959771 17” (43,2 cm), 1x5 st

5959780 18” (45,7 cm), 1x5 st

7523075 19” (48,3 cm), 1x5 st

5959798 20” (50,8 cm), 1x5 st

7523076 21” (53,3 cm), 1x5 st

7523078 27” (68,5 cm), 1x5 st

TASKI Americo rondell brun
Standardrondell för polishborttagning
Agressiv stripperrondell för våta eller torra 
polishborttagningsapplikationer. Avlägsnar effektivt vax, smuts och polish.

Artikel nr Förpackning

7523065 10” (25,4 cm), 1x5 st

5959659 11” (27,9 cm), 1x5 st

5959667 12” (30,5 cm), 1x5 st

7523066 13” (33,0 cm), 1x5 st

5959675 14” (35,5 cm), 1x5 st

7523067 15” (38,0 cm), 1x5 st

5959683 16” (40,6 cm), 1x5 st

5959691 17” (43,2 cm), 1x5 st

5959704 18” (45,7 cm), 1x5 st

7523068 19” (48,3 cm), 1x5 st

5959712 20” (50,8 cm), 1x5 st

7523069 21” (53,3 cm), 1x5 st

7523071 27” (68,5 cm), 1x5 st

TASKI Americo rondell svart
Standardrondell för polishborttagning
Mycket aggressiv stripperrondell för våta polishborttagningsapplikationer. 
Avlägsnar effektivt smuts och gammal polish.

Artikel nr Förpackning

5959472 10” (25,4 cm), 1x5 st

5959481 11” (27,9 cm), 1x5 st

5959499 12” (30,5 cm), 1x5 st

5959501 13” (33,0 cm), 1x5 st

5959510 14” (35,5 cm), 1x5 st

5959528 15” (38,0 cm), 1x5 st

5959579 16” (40,6 cm), 1x5 st

5959587 17” (43,2 cm), 1x5 st

5959595 18” (45,7 cm), 1x5 st

5959608 19” (48,3 cm), 1x5 st

5959624 20” (50,8 cm), 1x5 st

5959632 21” (53,3 cm), 1x5 st

7523064 27” (68,5 cm), 1x5 st
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TASKI Americo Remover
Standardrondell för polering.
Rondell för polering. Tar effektiv bort klackmärken och återställer 
glansen i ett och samma moment. Idealisk för mjuka till hårda golv.

Artikel nr Förpackning

7523092 17” (43,2 cm), 1x5 st

7523093 20” (50,8 cm), 1x5 st

TASKI Americo Dominator
Standardrondell för extra aggressiv polishborttagning.
Extra aggressiv stripperrondell för mycket kraftig polishborttagning. Tar 
snabbt bort flera lager gammal polish.

Artikel nr Förpackning

7523094 17” (43,2 cm), 1x5 st

Twister

Twister grå
Rondell för polering och skonsam rengöring
För high-speed polering (upp till 2000rpm) och extra skonsam rengöring 
av behandlade golv som ger hög glans.

Artikel nr Förpackning

D7524565 11” (27,9 cm), 1x2 st

D7524566 13” (33,0 cm), 1x2 st

D7524567 14” (35,5 cm), 1x2 st

800446 15” (38,0), 1x2 st

212284 16” (40,6 cm), 1x2 st

7523232 17” (43,2 cm), 1x2 st

212529 18” (45,7cm), 1x2 st

212529 19” (48,3 cm), 1x2 st

7523234 20” (50,5 cm), 1x2 st

212287 21” (53,3 cm), 1x2 st

212530 24” (61,0 cm), 1x2 st

7523535 27” (68,6 cm), 1x2 st

800574 28” (71,1 cm), 1x2 st

Twister lila
Diamantrondell
Rondel för rengöring av behandlade golv som ger hög glans.

Artikel nr Förpackning

D7524569 6” (15,2 cm), 1x2 st

D7524570 8” (20,3 cm), 1x2 st

D7524538 9” (22,9 cm), 1x2 st

D7524539 10” (25,4 cm), 1x2 st

D7524540 11” (27,9 cm), 1x2 st

D7524541 12” ( 30,5 cm), 1x2 st

D7524542 13” (33,0 cm), 1x2 st

D7524543 14” (35,5 cm), 1x2 st

D7524544 15” (38,0 cm), 1x2 st

D7524545 16” (40,6 cm), 1x2 st

7523231 17” (43,2 cm), 1x2 st

D7524546 18” (45,7 cm), 1x2 st

D7524547 19” (48,3 cm), 1x2 st

7523233 20” (50,5 cm), 1x2 st

D7524548 21” (53,3 cm), 1x2 st

D7524549 22” (55,9 cm), 1x2 st

D7524550 24” (61,0 cm), 1x2 st

D7524551 27” (68,6 cm), 1x2 st

D7524552 28” (71,1 cm), 1x2 st

800575 6 3/4” (17,15 cm), 1x2 st

Twister grön
Diamantrondell för daglig städning
Sista steget i standard- och intensiv Twister-metoden samt rondellen 
för fortsatt daglig städning. Ger golvet en hög glans som bibehålls vid 
fortsatt dagligt användande. Är också lämplig för torrpolering med high-
speed maskin på naturstens- och terrazzogolv för extra lyster. Fungerar 
utmärkt även på vax- eller polishbelagda golv.

Artikel nr Förpackning

7521176 4” (10,2 cm), 1x2 st

7521177 5” (12,7 cm), 1x2 st

7521181 6” (15,2 cm), 1x2 st

7521072 8” (20,3 cm), 1x2 st

7521185 9” (22,9 cm), 1x2 st

5871002 10” (25,4 cm), 1x2 st

5871006 11” (27,9 cm), 1x2 st

5871010 12” (30,5 cm), 1x2 st

5871014 13” (33,0 cm), 1x2 st

5871018 14” (35,5 cm), 1x2 st

5871021 15” (38,0 cm), 1x2 st

5871025 16” (40,6 cm), 1x2 st

5871029 17” (43,2 cm), 1x2 st

5871031 18” (45,7 cm), 1x2 st

5871033 19” (48,3 cm), 1x2 st

5871037 20” (50,5 cm), 1x2 st

7521204 21” (53,3 cm), 1x2 st

7521219 22” (55,9 cm), 1x2 st

7521223 24” (61,0 cm), 1x2 st

7521227 27” (68,6 cm), 1x2 st

7521231 28” (71,1 cm), 1x2 st

212940 6 3/4” (17,15 cm), 1x2 st

213067 8,5” (21,59 cm), 1x2 st
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Twister gul
Diamantrondell
Steg 2 i Standard- eller intensive Twister-metoden. Det här steget 
lämnar en yta som är väl förberedd för det sista steget.

Artikel nr Förpackning

7521175 4” (10,2 cm), 1x2 st

7521178 5” (12,7 cm), 1x2 st

7521184 6” (15,2 cm), 1x2 st

7521071 8” (20,3 cm), 1x2 st

7521186 9” (22,9 cm), 1x2 st

7521189 10” (25,4 cm), 1x2 st

5871005 11” (27,9 cm), 1x2 st

5871009 12” (30,5 cm), 1x2 st

5871013 13” (33,0 cm), 1x2 st

5871017 14” (35,5 cm), 1x2 st

5871020 15” (38,0 cm), 1x2 st

5871024 16” (40,6 cm), 1x2 st

5871028 17” (43,2 cm), 1x2 st

5871030 18” (45,7 cm), 1x2 st

5871032 19” (48,3 cm), 1x2 st

5871036 20” (50,5 cm), 1x2 st

7521203 21” (53,3 cm), 1x2 st

7521220 22” (55,9 cm), 1x2 st

7521224 24” (61,0 cm), 1x2 st

7521228 27” (68,6 cm), 1x2 st

7521232 28” (71,1 cm), 1x2 st

212941 6 3/4” (17,15 cm), 1x2 st

213070 8,5” (21,59 cm), 1x2 st

Twister vit
Diamantrondell
Steg 1 i Standard- eller Intensiv Twister-metoden. Tar bort mindre 
ytrepor och efterlämnar en ren, sidenmatt yta som är väl förberedd för 
de följande stegen.

Artikel nr Förpackning

7521174 4” (10,2 cm), 1x2 st

7521180 5” (12,7 cm), 1x2 st

7521182 6” (15,2 cm), 1x2 st

7521070 8” (20,3 cm), 1x2 st

7521187 9” (22,9 cm), 1x2 st

7521191 10” (25,4 cm), 1x2 st

5871004 11” (27,9 cm), 1x2 st

5871008 12” (30,5 cm), 1x2 st

5871012 13” (33,0 cm), 1x2 st

5871016 14” (35,5 cm), 1x2 st

5871019 15” (38,0 cm), 1x2 st

5871023 16” (40,6 cm), 1x2 st

5871027 17” (43,2 cm), 1x2 st

7521194 18” (45,7 cm), 1x2 st

7521198 19” (48,3 cm), 1x2 st

5871035 20” (50,5 cm), 1x2 st

7521202 21” (53,3 cm), 1x2 st

7521222 22” (55,9 cm), 1x2 st

7521226 24” (61,0 cm), 1x2 st

7521230 27” (68,6 cm), 1x2 st

7521234 28” (71,1 cm), 1x2 st

212942 6 3/4” (17,15 cm), 1x2 st

213069 8,5” (21,59 cm), 1x2 st

Twister röd
Diamantrondell för djuprengöring
För djuprengöring av slitna stengolv och epoxygolv. Tar effektiv 
bort ytrepor och fläckar och efterlämnar en ren och matt yta som 
förberedelse för efterföljande steg.

Artikel nr Förpackning

7521179 5” (12,7 cm), 1x2 st

7521183 6” (15,2 cm), 1x2 st

7521069 8” (20,3 cm), 1x2 st

7521188 9” (22,9 cm), 1x2 st

7521190 10” (25,4 cm), 1x2 st

5871003 11” (27,9 cm), 1x2 st

5871007 12” (30,5 cm), 1x2 st

5871011 13” (33,0 cm), 1x2 st

5871015 14” (35,5 cm), 1x2 st

7521192 15” (38,0 cm), 1x2 st

5871022 16” (40,6 cm), 1x2 st

5871026 17” (43,2 cm), 1x2 st

7521193 18” (45,7 cm), 1x2 st

7521197 19” (48,3 cm), 1x2 st

5871034 20” (50,5 cm), 1x2 st

7521201 21” (53,3 cm), 1x2 st

7521221 22” (55,9 cm), 1x2 st

7521225 24” (61,0 cm), 1x2 st

7521229 27” (68,6 cm), 1x2 st

7521233 28” (71,1 cm), 1x2 st

212943 6 3/4” (17,15 cm), 1x2 st

213068 8,5” (21,59 cm), 1x2 st

800226 4” (10,2 cm), 1x2 st

Twister HT (Retail)

Twister HT blå
Rondell för daglig städning.
Twister HT (Retail) rondell blå för daglig städning av högtrafikerade 
golvytor. Ger golvet en hög glans som bibehålls vid fortsatt daglig 
användning av rondellen.

Artikel nr Förpackning

7521236 6” (15,2 cm), 1x2 st

7521074 8” (20,3 cm), 1x2 st

D7524506 9” (22,9 cm), 1x2 st

7519285 10” (25,4 cm), 1x2 st

7519287 11” (27,9 cm), 1x2 st

7521240 12” (30,5 cm), 1x2 st

7519289 13” (33,0 cm), 1x2 st

7519291 14” (35,5 cm), 1x2 st

7521242 15” (38,0 cm), 1x2 st

7521244 16” (40,6 cm), 1x2 st

7519294 17” (43,2 cm), 1x2 st

7521246 18” (45,7 cm), 1x2 st

7521248 19” (48,3 cm), 1x2 st

7519296 20” (50,8 cm), 1x2 st

7521250 21” (53,3 cm), 1x2 st

212944 22” (55,9 cm), 1x2 st

7521252 24” (61,0 cm), 1x2 st

7521254 27” (68,6 cm), 1x2 st

800448 28” (71,1 cm), 1x2 st
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Twister HT orange
Rondell för grovrengöring.
Twister HT (Retail) rondell orange för grovrengöring av högtrafikerade 
golvytor. Tar bort mindre ytrepor och efterlämnar en ren, sidenmatt yta 
som är väl förberedd för det följande TASKI Twister HT blå-steget.

Artikel nr Förpackning

7521237 6” (15,2 cm), 1x2 st

7521073 8” (20,3 cm), 1x2 st

D7524505 9” (22,9 cm), 1x2 st

7519284 10” (25,4 cm), 1x2 st

7519286 11” (27,9 cm), 1x2 st

7521241 12” (30,5 cm), 1x2 st

7519288 13” (33,0 cm), 1x2 st

7519290 14” (35,5 cm), 1x2 st

7521243 15” (38,0 cm), 1x2 st

7521245 16” (40,6 cm), 1x2 st

7519293 17” (43,2 cm), 1x2 st

7521247 18” (45,7 cm), 1x2 st

7521249 19” (48,3 cm), 1x2 st

7519295 20” (50,5 cm), 1x2 st

7521251 21” (53,3 cm), 1x2 st

212945 22” (55,9 cm), 1x2 st

7521253 24” (61,0 cm), 1x2 st

7521255 27” (68,6 cm), 1x2 st

Twister HT rosa
Rondell för daglig städning
Twister HT (Retail) rondell rosa för daglig städning av högtrafikerade 
golvytor. Ger golvet briljans som bibehålls vid fortsatt daglig 
användning av rondellen.

Artikel nr Förpackning

D7524523 6” (15,2 cm), 1x2 st

D7524524 8” (20,3 cm), 1x2 st

D7524525 9” (22,9 cm), 1x2 st

D7524526 10” (25,4 cm), 1x2 st

D7524527 11” (27,9 cm), 1x2 st

D7524528 12” ( 30,5 cm), 1x2 st

D7524529 13” (33,0 cm), 1x2 st

D7524530 14” (35,5 cm), 1x2 st

D7524531 15” (38,0 cm), 1x2 st

D7524532 16” (40,6 cm), 1x2 st

D7524533 17” (43,2 cm), 1x2 st

D7524534 18” (45,7 cm), 1x2 st

D7524535 19” (48,3 cm), 1x2 st

D7524536 20” (50,5 cm), 1x2 st

D7524537 21” (53,3 cm), 1x2 st

D7524560 22” (55,9 cm), 1x2 st

D7524561 24” (61,0 cm), 1x2 st

D7524562 27” (68,6 cm), 1x2 st

D7524563 28” (71,1 cm), 1x2 st

Twister Hybrid
Rondell för lättslipning och nollställning
Rondellen har 3 olika delar. Hybrid hållaren, Hybrid stjärnrondellen och 
Hybrid segmenten (svart och röd).  
Rondellen avlägsnar repor, ojämna skarvar, kraftigt slitage och fläckar 
på sten- och terrazzo golv.
• Avlägnsa repor och skador på stengolv
• Fungera med bara vatten

Artikel nr Förpackning

211576 15” Hybrid hållare, 1x1 st

211850 16” Hybrid, 1x2 st

Twister Extreme Red

Twister Extreme Red
Rondell för återställning och nollställning
Twister Extreme Red (TXP) möjliggör nollställning av golvytor, reparation 
av fläckar, etsningar och repor samt lätt slipning av olika golvmaterial. 
Denna revolutionerande rondell utför exceptionellt snabb och effektiv 
återställning och nollställning. Rondellerna är en problemlösare för 
natursten eller betonggolv som har blivit etsade eller färgade.

Artikel nr Förpackning

D7524507 6” (15,2cm), 1x2 st

D7524508 8” (20,3cm), 1x2 st

D7524509 9” (22,9cm), 1x2 st

D7524510 10” (25,4cm), 1x2 st

D7524511 11” (27,9cm), 1x2 st

D7524512 12” (30,5cm), 1x2 st

D7524513 13” (33,0cm),1x2 st

D7524514 14” (25,5cm), 1x2 st

D7524515 15” (38,0cm), 1x2 st

7523647 16” (40,6cm), 1x2 st

7523648 17” (43,2cm), 1x2 st

D7524516 18” (45,7cm), 1x2 st

7523649 19” (48,3cm), 1x2 st

7523650 20” (50,5cm), 1x2 st

D7524517 21” (53,3cm), 1x2 st

D7524518 22” (55,9cm), 1x2 st

D7524519 24” (61,0cm), 1x2 st

D7524520 27” (68,6cm), 1x2 st

D7524521 28” (71,1cm), 1x2 st
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Twister Hybrid

Twister Hybrid
Rondell för lättslipning och nollställning
Rondellen har 3 olika delar. Hybrid hållaren, Hybrid stjärnrondellen och 
Hybrid segmenten (svart och röd).  
Rondellen avlägsnar repor, ojämna skarvar, kraftigt slitage och fläckar 
på sten- och terrazzo golv.
• Avlägnsa repor och skador på stengolv
• Fungera med bara vatten

Artikel nr Förpackning

211855 13” Hybrid, 1x2 st

211854 13” Hybrid hållare, 1x1st

211597 14” Hybrid, 1x2 st

211593 14” Hybrid hållare, 1x1 st

211825 15” Hybrid, 1x2 st

211849 16” Hybrid hållare, 1x1 st

D7524554 17” Hybrid, 1x2 st

D7524555 17” Hybrid hållare, 1x1 st

211826 18” Hybrid, 1x2 st

211824 18” Hybrid hållare, 1x1 st

800340 19” Hybrid, 1x2 st

800341 19” Hybrid hållare, 1x1 st

D7524556 20” Hybrid, 1x2 st

D7524557 20” Hybrid hållare, 1x1 st

211600 21” Hybrid, 1x2 st

211596 21” Hybrid hållare, 1x1 st

D7524558 Hybrid Segment svart, 1x6st

D7524559 Hybrid Segment röd, 1x6st

TASKI IntelliPad

TASKI IntelliPad
2 i 1 diamantrondeller för rengöring/skurning och polering
TASKI IntelliPad är en unik diamantrondell som kan användas båda 
för rengöring/skurning och polering. Rondellen passar till alla TASKI 
kombiskurmaskin samt även till TASKI ergodisc polermaskiner. Kan 
användas på alla hårda golv med eller utan polish.
• En rondell för 80% av rengöringsuppgifter
• Utökad livslängd jämfört med standard rondeller
• Hållbarhet, tillverkade av 100% återvunnen PET flaskor

Artikel nr Förpackning

6093818 11” (27,9 cm), 1x2 st

6093799 12” (30,5 cm), 1x2 st

6093771 13” (33,0 cm), 1x2 st

6093754 14” (35,5 cm), 1x2 st

6093762 15” (38,0 cm), 1x2 st

6093746 16” (40,6 cm), 1x2 st

6093738 17” (43,2 cm), 1x2 st

6093711 20” (50,5 cm), 1x2 st

6093691 24” (61,0 cm), 1x2 st

TASKI S-Pad XP

TASKI S-Pad XP
Rondeller för XP kombiskurmaskin
Specialrondeller för våra TASKI swingo XP och XP-M kombiskurmaskiner.

Artikel nr Förpackning

5960123 1x10 st, Americo vit

7523886 1x10 st, Americo röd

7523079 1x10 st, Americo grön

7523072 1x10 st, Americo brun

5959641 1x10 st, Americo svart

5871045 1x2 st, Twister grön

5871044 1x2 st, Twister gul

5871043 1x2 st, Twister vit

5871042 1x2 st, Twister röd

7519298 1x2 st, Twister blå

7519297 1x2 st, Twister orange

6093826 1x2 st, IntelliPad

D7524522 1x10 st, Twister Extreme Red (TXP)

D7524568 1x2 st, Twister grå

D7524553 1x2 st, Twister lila

Hygienredskap
Hygienborstar, rakor & tillbehör
Professionella hygienredskap för alla rengöringsbehov där det krävs en hög 
hygienstandard. Redskapen uppnå högsta effektivitet och uppfyller hygienkrav 
för livsmedelsmiljöer med möjlighet till full färgkodning i fem olika färger för 
zonindelning.

Skaft

Glasfiberskaft
145 cm, diameter 25 mm, vit
Rekommenderas för användning i utrymmen där hög koncentration av 
alkaliska rengöringsmedel används. Endas i en färg.

Artikel nr Förpackning

7505380 1x1 st

Aluminiumskaft
145 cm, diameter 25 mm
Dessa skaft har ett bekvämt grepp och är ergonomiskt utformade för 
att förbättra arbetsläget för användare. Färgkodade för zonindelning 
och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7507425 1x1 st, grön

7507422 1x1 st, vit

7507423 1x1 st, röd

7507426 1x1 st, gul

7507424 1x1 st, blå
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Premium aluminiumskaft
160 cm, diameter 25 mm
Ergonomiskt utformade premiumskaft för uppgifter som kräver ett 
lite längre handtag. Färgkodade långt ner på skaftet för extra tydlig 
zonindlening och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7522483 1x1 st, vit

7522484 1x1 st, röd

7522485 1x1 st, blå

7522486 1x1 st, grön

7522487 1x1 st, gul

Golvsopborste

Golvsopborste
40x6x12 cm, Polyester PBT ø 0,25 mm (mjuka), 
Polyester PBT ø 0,50 mm (medium).
Mjuka borsta är det perfekta valet för att ta bort fint smuts och damm.  
Medium borsta är perfekta när man vill ta bort lite grövre smuts och 
damm. 
Rekommenderas att användas torra. Färgkodade för zonindelning och 
HACCP.

Artikel nr Förpackning

7522446 1x1 st, vit

7505950 1x1 st, röd

7505960 1x1 st, blå

7505970 1x1 st, grön

7505980 1x1 st, gul

7521373 1x1 st, vit medium

Golvrakor och handrakor

Golvraka ledad
Golvraka ledad, med dubbelblad

Artikel nr Förpackning

7511009 1x1 st, 60 cm

7511008 1x1 st, 40 cm

Utbytesblad till golvraka, ledad
Utbytesblad för golvraka
Utbytesblad för ledad golvraka 7511008 och 7511009. 2-pack.

Artikel nr Förpackning

7522503 2 st, 40 cm

7522504 2 st, 60 cm

Handrakor
270x260x60 mm
Greppvänlig handraka för effektiv rakning av vätskor på bänkytor och 
andra platta ytor. Färgkodade för zonindelning och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7522511 1x1 st, vit

7522512 1x1 st, röd

7522513 1x1 st, blå

7522514 1x1 st, grön

7522515 1x1 st, gul

Golvskurborstar

Skurborstar små
225x60x100 mm, Polyester PBT ø 0,5 mm
För perfekt rengöring och skurning på hårt belastade och svåråtkomliga 
ytor där skurning är nödvändig. Fullt färgkodade och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7522447 1x1 st, vit

7506230 1x1 st, röd

7506240 1x1 st, blå

7506250 1x1 st, grön

7506260 1x1 st, gul

Skurborstar stora
400x60x90 mm, Polyester PBT  ø 0,5 mm
Golvskurborstar för rengöring och skurning av stora, öppna och kraftig 
nedsmutsade ytor som är lät att nå. Den hårda borsten underlättar 
borttagning av ingrodd smuts på ett effektivt sätt. Färgkodade för 
zonindelning och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7521374 1x1 st, vit

7505990 1x1 st, röd

7506000 1x1 st, blå

7506010 1x1 st, grön

7506020 1x1 st, gul

Skurborstar med vinkel
320x125x110 mm, ø 0,5 mm
Skurborste med vinklad form har utformats speciellt för optimal 
rengöring av områden där vägg möter golv. Borsten kan också 
användas på golv, rund benen på utrustning och på själva utrustningen. 
Full färgkodad och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7522490 1x1 st, röd

7522491 1x1 st, blå
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Handskurborstar

Handskurborstar kort skaft
260x72x55 mm, Polyester, Hård: PBT ø 0,5 mm, 
Medium: PBT ø 0,35 mm
Rekommenderas för rengöring och skurning av öppna områden som 
är lätta att nå. De hårda/medium borstarna tar effektivt bort ingrodd 
smuts. Färgkodade för zonindelning och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7521375 1x2 st, vit hård

7506030 1x2 st, röd hård

7506040 1x2 st, blå hård

7506050 1x2 st, grön hård

7506060 1x2 st, gul hård

7522457 1x2 st, vit medium

7507447 1x2 st, röd medium

7507449 1x2 st, blå medium

7507451 1x2 st, grön medium

7507453 1x2 st, gul medium

Handskurborstar långt skaft
400x48x70 mm, Polyester PBT ø 0,5 mm
Lämplig för daglig rengöring. Rekommenderas för rengöring av 
maskiner på grund av det långa handtaget.

Artikel nr Förpackning

7522458 1x2 st, vit

7506150 1x2 st, röd

7506160 1x2 st, blå

7506170 1x2 st, grön

7506180 1x2 st, gul

Handskurborste hård
205x130x55 mm, Polyester 
PBT ø 0,5 mm
En effektiv, hård borste för allmänna ändamål och skurning. Idealisk 
för transportband, matbehållare, hinkar, stora skålar och diverse annan 
utrustning.

Artikel nr Förpackning

7506080 1x1 st, vit

7509551 1x1 st, röd

7509552 1x1 st, blå

7509553 1x1 st, grön

7509554 1x1 st, gul

Handskurborstar rund
150x150x95 mm, Polyester PBT ø 0,5 mm
Runda handskurborstar är utmärkta för rengöring av grytor och pannor 
och för invändig rengöring av maskiner. Den upphöjda greppet ökar 
säkerheten för användaren, då händer och knogar inte rör ytor och 
kemikalier. Färgkodad för zonindelning och HACCP.

Artikel nr Förpackning

7522517 1x1 st, röd

7522518 1x1 st, blå

7522519 1x1 st, grön

7522520 1x1 st, gul

Handskrapor

Handskrapor
Handskrapor med kort skaft

Artikel nr Förpackning

7506330 1x5st, vit

Redskapshållare

Redskapshållare färgkodad
220x140x75 mm
Redskapshållare för hygienborstar. Full färgkodad för zonindelning.

Artikel nr Förpackning

7522527 1x1 st, vit

7522528 1x1 st, röd

7522530 1x1 st, blå

7522531 1x1 st, grön

7522532 1x1 st, gul

Redskapshållare
Skena 525x60x85 mm
Redskapshållare försedd med 3 stycken Toolflex krokar (20-30 mm). 
Skenan kan utökas med ytterliga Toolflex krokar.

Artikel nr Förpackning

7506360 1x1 st, vit inkl. 3 krokar

7506370 1x1 st, vit krok 20-30 mm

7506380 1x1 st, vit krok 30-40 mm

Övriga redskap
Övriga redskap
Städredskap för olika behov: Soputrustning, hygienborstar, rakor, köksutrustning, 
skurblock mm.

Soputrustning

Sopset
Sopskyffel i aluminium med halvlångt skaft i cellgummi samt halvlång 
sopborste.
Sopborste LxBxH mm: 195x35x780 
Sopskyffel LxBxH mm: 195x245x845

Artikel nr Förpackning

7514978 1x1 st, sopskyffel

7514981 1x1 st, sopborste
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Sopset Professional
Sopskyffel med halvlångt skaft samt halvlång ledad borste.
Sopskyffel LxBxH: 170x350x895 mm 
Sopborste LxBxH: 25x375x1020 mm

Artikel nr Förpackning

5868128 1x1 st, sopskyffel

5868129 1x1 st, sopborste

Sop/Golvraka
35 cm. Halvlångt skaft, cellgummi.
Sop/golvraka passar till 5868128 sopskyffel från Sopset Professional. 
LxBxH: 10x350x945 mm

Artikel nr Förpackning

5889514 1x1 st

Sopskyffel Dust Pan
330x290x950 mm, svart
Sopskyffel med lock i plast. Set inkluderar borste och skyffel.

Artikel nr Förpackning

7522499 1x1 st

Skurblock och skurnylon

Twister skurblock
Diamantskurblock av högsta kvalitet
Skurblock i storlek 250x125 mm.

Artikel nr Förpackning

5871046 1x2 st vit

5871047 1x2 st gul

5871048 1x2 st grön

7521235 1x2 st röd

TASKI skurblock
Högkvalitativt skurblock
Vit är icke repande och brun har kraftig mekanisk påverkan för golvvård 
etc. 254x117 mm.

Artikel nr Förpackning

7514972 1x5 st vit

7514973 1x5 st blå

7514974 1x5 st brun

TASKI skurblockshållare
Skurblockshållare till TASKI skurblock och TASKI Twister skurblock
Robust i blå plast. 230x96 mm. Kan kombineras med TASKI Vario 
teleskopskaft.

Artikel nr Förpackning

7501440 1x1 st

TASKI Vario teleskopskaft
Teleskopskaft 120-180 cm
Expanderbart moppskaft, används till flertalet moppsystem.

Artikel nr Förpackning

7523259 1x1 st

Skurnylon
Skurnylon i vit och grön nylon
225x150x5 mm

Artikel nr Förpackning

7515027 1x10 st vit

7515026 1x10 st grön

Diskborstar och svampar

Diskborste
Diskborste med skrapvinge

Artikel nr Förpackning

J011156 1x20 st vit

J011140 1x20 st blandade färger

TASKI rengöringssvamp
Rengöringssvamp med hög kvalitet
Finns i olika färger med vit nylon (icke repande) eller grön nylon 
(repande). Storlek: icke repande 130x75x46 mm, repande 150x70x46 
mm.

Artikel nr Förpackning

7515479 10x1 st Röd/Vit

7515480 10x1 st Blå/Vit

7515481 10x1 st Gul/Vit

7515671 10x1 st Gul/Grön

Melamine svamp
Svamp för rengöring på alla typer av ytor
Rengör utan kem. Svamp för fläckborttagning på olika typer av ytor. 
Tvättas av med vatten.

Artikel nr Förpackning

7515468 1x10 st

Grillredskap

Stekbordsskrapa
Stekbordsskrapa med kort skaft och utbytbara blad

Artikel nr Förpackning

7500450 1x1 st 10 cm lång

7507336 1x10 st utbytesblad
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Stålboll
60 gram, mjuk, rostfri

Artikel nr Förpackning

7515921 10x1 st mjuk

Grillborste
Grillborste med kort skaft

Artikel nr Förpackning

7506350 1x1 st, vit

Grillskurblock
Grillskurblockshållare och utbytbara skurblock 11x14 cm

Artikel nr Förpackning

A102313 1x1 st, hållare

A102312 1x10 st grillskurblockar

Suma Grill Hi-temp spray
Appliceringsspruta för Suma Grill Hi-Temp D9.8

Artikel nr Förpackning

7516208 1x1 st

Grillskurnylon
Skurnylon för grillar och stekbordar

Artikel nr Förpackning

7515915 1x24 st

Övrigt

Versa BeltPack
Praktiskt redskapsbälte för moppar, dukar etc
Används med Versa eller andra moppsystem. Suveränt hjälpmedel vid 
trappstädning eller när du inte kan ta med en städvagn.
• Du når ytor som ej lämpas för städvagn
• Suveränt hjälpmedel vid trappstädning
• Kan användas i Versa systemet eller andra moppsystem

Artikel nr Förpackning

7506870 1x1 st

TASKI dammvippa
Expanderbar dammvippa
Enkel och expanderbar dammvippa.

Artikel nr Förpackning

500910 1x1 st

TASKI fönsterskrapa
Skrapa för fönster etc
Gör rent utan att repa.

Artikel nr Förpackning

7507332 1x1 st

Utbytesblad till TASKI fönsterskrapa
Utbytesblad i kassett till TASKI fönsterskrapa
10 blad i en kassett.

Artikel nr Förpackning

7514991 1x10 st

Golvvårdsskrapa
Golvvårdsskrapa och utbytbara blad
För skrapning av kanter, hörn, borttagning av tuggummi, etc. vid 
golvvård.

Artikel nr Förpackning

591400 1x1 st långt skaft, 1,2 m

Skyddsglasögon
Skyddsglasögon från 3M

Artikel nr Förpackning

7514087 1x1 st

Varningsskylt
Varningsskylt “slippery floor”
LxBxH 585x285x30 mm. Dekal BxH 180x157 mm.

Artikel nr Förpackning

7506470 1x1 st

WC-set
Vit, tål 95°C

Artikel nr Förpackning

503300 1x1 st

TASKI övertrycksspruta
Övertrycksspruta för utläggning av mattvättmedel
• Rymmer 7,5 liter (fylls till 5 liter)
• Bärbar

Artikel nr Förpackning

7500780 1x1 st

TASKI Zorba leak lizard
Högabsorberande engångsprodukt
En högabsorberande engångsprodukt som kan användas vid läckage 
samt för att få kontroll över utspridd vätska inom en mängd olika 
applikationsområden. Absorberar 2 l per remsa.
• Perforerade för enkel avrivning remsor
• Förstärkta kanter för ökad säkerhet
• Patenterad röd mättnadsindikator

Artikel nr Förpackning

7523269 1x50 st
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En miljövänligare 
tvättstuga
En tvättstuga utrustad med ett automatiskt viktstyrt doseringssystem 
från Diversey  ger många fördelar såsom bättre tvättresultat, minskad 
miljöbelastning samt en trivsammare och renare tvättstuga. 

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. * The hummingbird and wing shape logo is a trademark of Diversey, Inc 82580 sv 12/19

*

oserar efter laddad vikt , alltid  rätt dosering ger:
• Mindre miljöbelastning
• Bättre tvättresultat
• Minskade hudproblem, inga  rester av tvättmedel i tvätten

Kostnadseffektiv sluten teknisk lösning med kort återbetalningstid ger:
• En renare trivsammare tvättstuga
• Extra säkerhet med låsbart tvättskåp
• Mindre slitage och behov av maskinservice
• Doseringssystemet kan servas på distans

Högkvalitativa tvättprodukter ger:
• Nöjda användare med välkända varumärken Via & Comfort
• Miljömärkta tvättmedel
• Allergivänliga, rekommenderade av Astma och Allgeriförbundet
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Follow it.

Now you can truly manage your fleet and speed  
up productivity to the highest level. Team up with  
TASKI IntelliTrail and monitor, control and steer  
your fleet savings potential. Follow each individual 
machine to see where it is, when it’s been working, 
and when it’s not. 

Follow alerts when it needs charging, when it’s  
damaged or when it leaves  the work area. Follow 
alerts when your operators need training. All this 
valuable information is transparent from behind your 
desk. Base your decisions on real-life facts and save 
up to 25% on fleet operational cost.

Know the status of your fleet.

Locations machines

Running time

Battery level

Low or non usage

Crashes

Out of geo-fence

0 0 0 1

TASKI IntelliTrail. 

www.diversey.com

Knowing Today. Ready for Tomorrow.

IntelliTrail®
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TASKI städmaskiner - den optimala kombinationen av smidighet och prestanda
TASKI maskiner förenklar alltid hanteringen av förberedelser inför användning,daglig skötsel och underhåll. 
Detta resulterar i väsentligt minskad arbetstids- åtgång, bättre och bestående rengöringsresultat, 
minskat servicebehov samt lägre maskin/arbetstids kostnader. 
 
Allt detta gör TASKI till en lönsam investering.

Maskiner
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Kombimaskiner
TASKI kombimaskiner förenklar alltid hanteringen av förberedelser inför 
körning,daglig skötsel och underhåll. 
Resultat:minskad arbetstids-åtgång.
TASKI IntelliFlow : 
Vårt patenterade doserings-system som gör att maskinen alltid doserar exakt 
mängd rengöringslösning per kvm. 
TASKI IntelliDose: 
Vårt kemikalie dosering-system (aldrig överdosering). 
Maskinen kan köras med eller utan kemikalier. 
Vårt unika utformade sugmunstycke ger perfekt uppsugning vilket innebär att 
förmoppnings momentet kan reduceras till ett minimum.

Kombiskurmaskiner, batteridrivna (gå bakom)

TASKI swingo 150 B Li-Ion
Batteridriven mini-kombi maskin för små och trånga ytor. Med ett enkelt 
handgrepp byter du ut batteriet mot ett nytt färdig laddat batteri och 
kör vidare vid behov.
Smidig som en mopp, effektiv som en maskin. Lätt att lära sig och att 
starta upp. Torra golv på en gång. Utmärkt skurresultat. Perfekt i trånga 
miljöer. Enkel, snabb och ergonomisk att handha. Snabbtladdning av 
batteri.
• Praktisk kapacitet: upp till 150 m²/tim
• Arbetsbredd: 33,5 cm
• Tankvolym: 2,9/2,9 liter
• Drifttid: ca 20 min per batteri
• Ljudnivå: 74 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7524165 1x1 st

TASKI swingo 350 BMS & Li-Ion
Batteridriven kombimaskin för små och trånga ytor. Du kan välja mellan 
std batterier eller litiumbatteri 
Önskar du snabbladding så väljer du litiumbatterier.
Mycket lätt att lära sig och enkel att hantera på små ytor. Kompakt 
maskin med låg höjd som på svårstädade golv ger stor tidsbesparing 
och bästa rengöringsresultat. Låg ljudnivå underlättar körningen under 
dagtid.
• Praktisk kapacitet: upp till 450 m²/tim
• Arbetsbredd: 38 cm
• Tankvolym: 10/10 liter
• Drifttid: ca 1 tim (ca. 1.5 tim Li-Ion)
• Ljudnivå: 70 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7516860 1x1 st

TASKI swingo 455 B BMS
Mycket lättkörd och kompakt, batteridriven kombimaskin.
Maskin med inbyggd laddare och BMS-system  Automatisk 
borstkoppling. Drivning på borsten  V-formad sugskrapa med 
direktsugfunktion,  ingen förmoppning erfodras.   Doseringsmått 
för exakt kemdosering.   Enkel daglig skötsel med färgkodade 
skötselpunkter.    Rekommenderad rondellstorlek: 17”
• Praktisk kapacitet: 650 m²/tim
• Arbetsbredd: 43 cm
• Tankvolym: 22/25 liter
• Ljudnivå: 68/63 dB(A)
• Vikt: 120 kg (Körklar med vatten)

Artikel nr Förpackning

7518367 1x1 st

TASKI swingo 755 B Eco BMS
Mycket lätthanterlig, batteridriven kombimaskin för rengöring på hårda 
golv.
Maskinen är utrustad med inbyggd laddare och BMS-system.  
Automatisk borstkoppling   Drivning på borsten. Gula skötselpunkter  
Doseringsmått för exakt kemdosering.   V-formad sugskrapa med 
direktsugfunktion,   ingen förmoppning erfodras.       Rekommenderad 
rondellstorlek: 17”
• Praktisk kapacitet: 750 m²/tim
• Arbetsbredd: 43 cm
• Tankvolym: 40 liter
• Drifttid: ca 2 tim
• Ljudnivå: 68/63 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7516825 1x1 st

TASKI swingo 755 B Power BMS
Mycket bekväm och välutrustad batteridriven kombimaskin.
Maskin med hjuldrift framåt och bakåt. Inbyggd laddare, BMS-system.  
Mycket låg ljudnivå.  Automatisk borstkoppling,  Gula skötselpunkter,   
Automatisk vätskedosering IntelliFlow.   Förberedd för installation 
av IntelliDose.   Doseringsmått för exakt kemdosering .  V-formad 
sugskrapa med direktsugfunktion   ingen förmoppning erfodras.      
Rekommenderad rondellstorlek: 17”
• Praktisk kapacitet: 1040 m²/tim
• Arbetsbredd: 43 cm
• Tankvolym: 40/40 liter
• Drifttid: ca 2 tim
• Ljudnivå: 64 (60 Eco) dB(A)

Artikel nr Förpackning

7516826 1x1 st

TASKI swingo 855 power BMS
Liten, lätt körd maskin med stor skurbredd
Hjuldrivning framåt/bakåt. BMS-system. utrustad med hjuldrivning 
framåt/bakåt, Inbyggd laddare, automatisk borstkoppling  Gula 
skötselpunkter som gör det, enkelt  Automatisk vätskedosering 
IntelliFlow.   Förberedd för installation av IntelliDose.   Doseringsmått 
för exakt kemdosering.  V-formad sugskrapa med direktsugfunktion   
ingen förmoppning erfodras.  Mycket låg ljudnivå.     Rekommenderad 
rondellstorlek: 20”
• Praktisk kapacitet: 1250 m²/tim
• Arbetsbredd: 50 cm
• Tankvolym: 40 liter
• Drifttid: ca 2 tim
• Ljudnivå: <64 (<60) dB(A)

Artikel nr Förpackning

7517572 1x1 st
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TASKI swingo 855 R Euro BMS
Otroligt prisvärd kombiskurmaskin framtagen  speciellt för butiks-
städning
Mycket bekväm och lättkörd kombimaskin utrustad  
med drivning av borsten/rondellhållaren, Inbyggd laddare 
Gula skötselpunkter, automatisk borstkoppling. 
Doseringsmått för exakt kemdosering. 
V-formad sugskrapa med direktsugfunktion,  
ingen förmoppning erfodras.
• Praktisk kapacitet: 1250 m²/tim
• Arbetsbredd: 50 cm
• Tankvolym: 40 liter
• Drifttid: ca 2 tim
• Ljudnivå: <70 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7522642 1x1 st

TASKI swingo 955 B Power BMS
Perfekt maskin för städning i butiker 
Maskinen är konstruerad för rengöring på svår åtkomliga ytor t.e.x 
under hyllor mm.
Mycket lättkörd kombimaskin utrustad  
med hjuldrivning framåt/bakåt, Inbyggd laddare 
Gula skötselpunkter, automatisk borstkoppling. 
Automatisk vätskedosering IntelliFlow.  
Förberedd för installation av IntelliDose.  
Doseringsmått för exakt kemdosering. 
V-formad sugskrapa med direktsugfunktion,  
ingen förmoppning erfodras. 
Mycket låg ljudnivå. 
Rekommenderad rondellstorlek: 11”
• Praktisk kapacitet: 1400 m/tim
• Arbetsbredd: 55 cm
• Tankvolym: 40 liter
• Driftid: ca 2 tim
• Ljudnivå: <64 (<60)dB(A)

Artikel nr Förpackning

7523531 1x1 st

TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU
Fullutrustad batteridriven, ”gå bakom” kombimaskin.
Mycket bekväm att köra med hjuldrift framåt/bakåt. Fotmanövrerad 
sugskrapa. Elektrisk borstlyft/koppling. Direktsugfunktion med 
den högeffektiva V-formade sugskrapan som tar upp större 
skräppartiklar. Integrerat doseringsmått. Eco-funktion med extra låg 
ljudnivå. Färgkodade skötselpunkter.   Mycket lätt att köra och sköta.    
Rekommenderad rondellstorlek: 11”
• Praktisk kapacitet: 1400 m²/tim
• Arbetsbredd: 55 cm
• Tankvolym: 60/60 liter
• Drifttid: ca 3,5 tim
• Ljudnivå: <70(<60 Eco)dB(A)

Artikel nr Förpackning

7516834 1x1 st

TASKI swingo 1650 BMS
Batteridriven kombimaskin med stor m2 kapacitet.
Automatisk borskoppling,   Gula skötselpunkter.  Vätskedosering system 
IntelliFlow.   Doseringsmått för exakt kemdosering   Förberedd för 
installation av IntelliDose.   Utrustad med den högeffektiva W-formade   
sugskrapan med direktsugfunktion,   ingen förmoppning erfodras.   
Mycket låg ljudnivå.     Rekommenderad rondellstorlek: 13”
• Praktisk kapacitet: 1880 m²/tim
• Arbetsbredd: 65 cm
• Tankvolym: 85/85 liter
• Drifttid: över 4 tim
• Ljudnivå: <62dB(A)

Artikel nr Förpackning

7515883 1x1 st

Kombiskurmaskiner, åkbara

TASKI swingo 2100µicro
Extremt kompakt batteridriven åkbar kombiskurmaskin för små 
utrymmen
Batteridriven, kompakt åkbar kombiskurmaskin. Skurhuvud kan 
justeras i sidled (15 cm), Doseringsmått för exakt kemdosering, 
förberedd för installation av IntelliDose och IntelliTrail, kan förses med 
redskapshållare, Gula skötselpunkter, vätskedoseringssystem IntelliFlow. 
Rekommenderad rondellstorlek: 11”
• Praktisk kapacitet:
• Arbetsbredd: 55 cm
• Tankvolym: 75 liter
• Drifttid: upp till 3,5 tim
• Ljudnivå: <69 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7523420 1x1 st

TASKI swingo XP-R
Högpresterande kompakt batteridriven 
stå-på kombimaskin med roroterande skursystem, 
Inbyggd laddare.
Automatisk borst- sugskrapslyft  
Vätskedosering systemet IntelliFlow.  
Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank.  
Doseringsmått för exakt kemdosering 
Förberedd för installation av IntelliDose.  
Utrustad med den högeffektiva W-formade  
sugskrapan med direktsugfunktion 
ingen förmoppning erfodras.  
Mycket låg ljudnivå.
• Praktisk 2650m²/tim inkl tömning & fyllning).
• Arbetsbredd: 75 cm
• Tankvolym: 113/140 liter
• Drifttid: 3,15 tim
• Ljudnivå: <69 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7523356
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TASKI swingo XP-M
Toppmordern kompakt batteridriven  
Stå-på kombimaskin 
med mikroroterande skursystem, 
Inbyggd laddare.
Automatisk borst- sugskrapslyft  
Vätskedosering systemet IntelliFlow.  
Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank.  
Doseringsmått för exakt kemdosering 
Förberedd för installation av IntelliDose.  
Utrustad med den högeffektiva W-formade  
sugskrapan med direktsugfunktion 
ingen förmoppning erfodras.  
Mycket låg ljudnivå.
• Praktisk 2650m²/tim inkl tömning & fyllning).
• Arbetsbredd: 75 cm
• Tankvolym: 113/140 liter
• Drifttid: 3,5 tim
• Ljudnivå: <69 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7523359

TASKI swingo XP-M  IntelliSweep
Högpresterande batteridriven kompakt skur-sopmaskin.                    
Åtkomlighet även på mindre ytor.
Maskinen är utrusta med ett otroligt effektivt sidoborst system som 
minimerar kant moppning.                                         
IntelliDose doseringssystem är standard.  
Vätskedosering systemet IntelliFlow standard.  
Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank.  
Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med 
direktsugfunktion 
Ingen förmoppning erfodras.  
Mycket låg ljudnivå.
• Praktiskt kapacitet: 2650m²/tim
• Arbetsbredd: 75 cm
• Tankvolym: 113/140 liter
• Drifttid: upp till 3,5 tim
• Ljudnivå: <69dB(A)

Artikel nr Förpackning

7524400 1x1 st

TASKI swingo 2500
Batteridriven åkbar kombimaskin med styrning på samtliga hjul.  Detta 
gör att maskinen är enormt smidig
Automatisk borst- sugskrapslyft  Vätskedoserings systemet IntelliFlow.  
Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank.   Doseringsmått för exakt 
kemdosering   Förberedd för installation av IntelliDose.   Utrustad med 
den högeffektiva W-formade   sugskrapan med direktsugfunktion,  
ingen förmoppning erfodras.   Mycket låg ljudnivå.     Rekommenderad 
rondellstorlek: 14”
• Praktisk kapacitet: 2900 m²/tim
• Arbetsbredd: 70 cm
• Tankvolym: 95/95 liter
• Drifttid: ca 3-5 tim
• Ljudnivå: <67 dB(A)

Artikel nr Förpackning

8004740 1x1 st

TASKI swingo 4000
Den intelligenta skurmaskinen för stora ytor
Batteridriven, åkbar kombimaskin med styrning på samtliga  hjul och 
inbyggd laddare.   Automatisk borstkoppling   Gula skötselpunkter 
och urtagbar flexitank.   Automatisk vätskedoserings systemet 
IntelliFlow.   Doseringsmått för exakt kemdosering   Förberedd för 
installation av IntelliDose.   Utrustad med den högeffektiva W-formade   
sugskrapan med direktsugfunktion,   ingen förmoppning erfodras.   
Mycket låg ljudnivå.   Maskinen rengör upp till 13000 kvm på en tank.     
Rekommenderad rondellstorlek 17”
• Praktisk kapacitet: 4100 m²/tim
• Arbetsbredd: 85 cm
• Tank volym: 200/200 liter
• Drifttid: ca4 tim
• Ljudnivå: <65 (58 Eco) dB(A)

Artikel nr Förpackning

7518096 1x1 st

TASKI swingo 5000
Den intelligenta skurmaskinen för enormt stora ytor.
Batteridriven, åkbar kombimaskin med styrning på samtliga  hjul och 
inbyggd laddare.   Automatisk borstkoppling   Gula skötselpunkter 
och urtagbar flexitank.   Automatisk vätskedoserings systemet 
IntelliFlow.   Doseringsmått för exakt kemdosering   Förberedd för 
installation av IntelliDose.   Utrustad med den högeffektiva W-formade   
sugskrapan med direktsugfunktion,   ingen förmoppning erfodras.   
Mycket låg ljudnivå.   Maskinen rengör upp till 13000 kvm på en tank.     
Rekommenderad rondellstorlek: 11”
• Praktisk kapacitet: 4950 m²/tim
• Arbetsbredd: 105 cm
• Tank volym: 200/200 liter
• Drifttid: ca 4 tim
• Ljudnivå: < 67 dB(A)

Artikel nr Förpackning

7518373 1x1 st

Doseringshjälpmedel till kombimaskiner

Service Station 300, störtfyllare
200 liter påfyllning av vatten tar normalt 20 minuter, med Service 
Station 300 fyller du maskinen på 2 minuter.  Otrolig tidsbesparing.
Service Station 300 spar oerhört mycket tid vid påfyllningen av 
maskiner med riktigt stora tankar. Väntetiden kan reduceras med upp 
till 90 procent! Fyller och tömmer maskinen på mindre än två minuter.  
Du kan rengöra golvytor ända upp till 800 kvm istället för att stå och 
fylla maskinen manuellt.
• 300 liters vattenbehållare
• Lätt att installera vid nya kontrakt
• Lätt att flytta vid förlorade kontrakt
• Vikt: 55 kg

Artikel nr Förpackning

7518684 1x1 st
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TASKI IntelliDose
100% blandningssäkerhet med ingen över- eller  underdosering.   
Förbrukning och kostnader är alltid exakta.  Samtliga produkter är 
miljömärkta med svanen.
TASKI IntelliDose  Helautomatiskt kemdoseringssystem.   Rengör upp 
till 40 000 kvm med 1,5 liter kemikalie.  Eftermontering kan endast 
göras på maskiner som är märkta “Ready for Jfit” eller IntelliDose
• Skurar upp till 40000 kvm på en förpackning
• 1,5 liter förpackning/ påse minskat avfall
• Alltid rätt dosering
• Kan användas med eller utan kemikalier
• Säker hantering, ingen hudkontakt

Artikel nr Förpackning

7517125 1x1 st - för TASKI swingo 755, 855, 955 och 1255

7516240 1x1 st - för TASKI swingo 1650

7516242 1x1 st - för TASKI swingo XP

7523412 1x1 st - för TASKI swingo 2100µicro

7516241 1x1 st - för TASKI swingo 2500 och 3500

7518212 1x1 st - för TASKI swingo 4000 och 5000

Jontec 300 free ID
Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
Utan färg, utan parfym, för kombiskurmaskin med IntelliDose 
doseringssystemet.
• Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel
• Passar för IntelliDose-systemet
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

7516872 2x1,5 liter

Jontec Tensol free ID
Golvrengörings- och underhållsprodukt
Utan färg, utan parfym, för kombiskurmaskin med IntelliDose 
doseringsystemet.
• Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv
• Låg dosering, gör rent och ger glans vid polering
• Passar för IntelliDose-systemet
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100883796 2x1,5 liter

Jontec Forward free ID
Lågskummande alkaliskt golvrengöringsmedel
Utan färg, utan parfym, för kombiskurmaskin med IntelliDose 
doseringssystemet.
• Effektivt kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
• Mycket effektivt för lättskurning och borttagning av ett skikt polish 

inför nyläggning
• Passar för IntelliDose-systemet
• Utan färg, utan parfym
• Miljömärkt med EU Ecolabel

Artikel nr Förpackning

100857910 2x1,5 liter

Kombiskurmaskiner, nätanslutna (gå bakom)

TASKI swingo 150
Nätansluten minikombimaskin för små och trånga ytor.
Smidig som en mopp, effektiv som en maskin. Lätt att lära sig och 
att starta upp.    Torra golv på en gång. Utmärkt skurresultat. Perfekt i 
trånga miljöer. Enkel, snabb och ergonomisk att handha.
• Praktisk kapacitet: Upp till 150 m²/tim
• Arbetsbredd: 33,5 cm
• Tankvolym: 2,9/2,9 liter
• Ljudnivå: 74 dB(A)
• Vikt: 11,7 kg

Artikel nr Förpackning

7516209 1x1 st

TASKI swingo 350 E
Maskinen är väldigt liten och smidig som gör det enkelt att städa på 
svåråtkomliga ytor.
Mycket lättskött och servicevänlig och tack vare kabeldriften har 
man obegränsad körtid.   Maskinen är enkel att hantera på små ytor 
och är dessutom lätt att lyfta tack vare sin låga vikt.   Maskinen är 
utrustad med så kallad direktsugfunktion som reducerar behovet av 
förmoppning.
• Praktisk kapacitet: upp till 350 m²/tim
• Arbetsbredd: 38 cm
• Tankvolym: 10/10 liter
• Ljudnivå: >70 dB(A)
• Vikt: 30 kg

Artikel nr Förpackning

7518528 1x1 st

TASKI swingo 455 E
Lättkörd, nätansluten kombimaskin med borstdrivning  och automatisk 
borstkoppling.
Mycket lättskött och att förflytta mellan olika städobjekt och tack 
vare kabeldriften har man  obegränsad körtid.  Doseringsmått för 
kemikalier.  V-formad sugskrapa med direktsugfunktion,  ingen 
förmoppning erfodras.  Gula skötselpunkter, mycket enkel att sköta.      
Rekommenderad rondellstorlek: 17”
• Praktisk kapacitet: upp till 550 m²/tim
• Arbetsbredd: 43 cm
• Tankvolym: 22/25 liter
• Ljudnivå: 68/63 dB(A)
• Vikt: 90 kg  (körklar med vatten)

Artikel nr Förpackning

7518534 1x1 st



127

Maskiner

TASKI swingo 755 E
Lättkörd, nätansluten kombimaskin med borstdrivning  och automatisk 
borstkoppling.
Mycket lättskött och servicevänlig och tack vare kabeldriften har 
man obegränsad körtid.   Tack vare kabeldriften är det obegränsad 
körtid.  Gula skötselpunkter för enkel skötsel Doseringsmått för exakt 
kemdosering.    V-formad sugskrapa med direktsugfunktion ingen 
förmoppning erfodras.     Rekommenderad rondellstorlek: 17”
• Praktisk kapacitet: 650 m²/tim
• Arbetsbredd: 43 cm
• Tankvolym: 50/50 liter
• Ljudnivå: <70 dB(A)
• Vikt: 130 kg (körklar med vatten)

Artikel nr Förpackning

7516838 1x1 st

TASKI swingo 1255 E
Nätansluten kombimaskin för stora ytor.
Ergonomiskt utformad och bekväm att köra Automatisk borstkoppling 
& lång nätkabel 25 m. Tack vare kabeldrift så är körtiden obegränsad.   
Gula skötselpunkter enkel att sköta.  Doseringsmått för exakt 
kemdosering.   V-formad sugskrapa med direktsugfunktion,   ingen 
förmoppning erfodras.      Rekommenderad rondellstorlek: 20”
• Praktisk kapacitet: 750 m²/tim.
• Arbetsbredd: 50 cm
• Tankvolym: 75 liter
• Ljudnivå: <73 dB(A)
• Vikt: 155 kg (körklar med vatten)

Artikel nr Förpackning

7516842 1x1 st

Skur- och polermaskiner
TASKI ergodisc
TASKI ergodisc är namnet på våra mångsidiga golvvårdsmaskiner. 
Med dess olika funktionerna finner du alltid en lämplig maskin 
för alla tänkbara rengöringsuppdrag.

TASKI ergodisc 165
Skurmaskinen som alla kan köra, tack vare dess unika mjukstarts 
egenskaper och det ergonomiskt utformade körhandtaget.
Maskinen är avsedd för uppskurning, polering, sprayrengöring, 
våtshamponering, inoljning av trä, kristallisering av samtliga golv typer.
• Arbetsbredd: 43 cm
• Nätkabel: 15 meter
• Varv/min: 165
• Vikt: 42 (37) kg
• Rekommenderad rondellstorlek: 17

Artikel nr Förpackning

8003850 1x1 st

TASKI ergodisc duo
Mycket kraftfull, ergonomiskt utformad golvvårdsmaskin.
Multimaskin för uppskurning,polering, sprayrengöring.  Perfekt även för 
slipning, kristallisering   av sten.   Kan utrustas med extra vikt på 10kg.  
Mjukstartegenskaper.
• Arbetsbredd: 43 cm
• Nätkabel: 15 meter
• Varv/min:165/330
• Vikt: 48 (43) kg
• Rekommenderad rondellstorlek: 17

Artikel nr Förpackning

8004020 1x1 st

TASKI ergodisc HD
Mycket kraftfull, ergonomiskt utformad   golvvårdsmaskin.
Multimaskin för uppskurning,polering samt sprayrengöring.  Perfekt 
även för slipning, kristallisering   av stenytor.   Kan dessutom utrustas 
med extra vikt på 10kg.  Mjukstartegenskaper.
• Arbetsbredd: 43 cm
• Varv/min: 150
• Kabel: 15 m
• Vikt: 54 (64) kg
• Rekommenderad rondell: 17

Artikel nr Förpackning

7518199 1x1 st

TASKI ergodisc omni
Blanka golv utan kemikalier  när maskinen utrustas  med en diamant  
rondell och hela 20 kg tryck mot golvet.
Den fantastiska polermaskinen som du kan köra som en singelskur 
maskinen både höger, vänster eller varför inte rakt fram.  Du får ett 
otroligt blankt och fint golv både på sten, plast, linoleum, trä eller 
gummi golv.  Maskinen passar kort sagt på alla golvtyper
• Arbetsbredd: 43 cm
• Nätkabel: 15 meter
• Varv/min: 900
• Vikt: 42 kg
• Rekommenderad rondellstorlek: 17

Artikel nr Förpackning

8004630 1x1 st

TASKI ergodisc 1200
Polerar golvytorna utan att damm virvlar upp i luften. Dessutom är den 
även utrustad med elektriskt spray aggregat.
Highspeed maskinen för de stora ytorna.  Maskinen kan även utrustas 
med dammsugare så att förmoppning kan reduceras vid polering.  
Blanka golv på nolltid.
• Arbetsbredd: 50 cm
• Nätkabel: 25 meter
• Varv/min: 1200
• Vikt: 42 kg
• Rekommenderad rondellstorlek: 20

Artikel nr Förpackning

8004660 1x1 st
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TASKI ergodisc 2000
Hög presterande polermaskin för stora ytor. Produktiviteten på denna 
maskinen är enastående.
Maskinen som är utrustad med damm kontroll. Det går utmärkt att 
polera dagtid på grund av låg ljudnivå.  Obs endast 10Ah säkring krävs
• Arbetsbredd: 50 cm
• Nätkabel: 25 meter
• Varv/min: 2000
• Vikt: 54 kg
• Rekommenderad rondellstorlek: 20

Artikel nr Förpackning

7519535

Damm- och vattensugare
TASKI AERO vår senaste innovation. Tyst 53dB(A) med låg energiförbrukning 
och bra sugkraft. 
Plus version finns även med kabelvinda.
Våra damm/vattensugare som fixar allt: 
från det lilla enkla jobbet till det mest krävande arbetet. 
TASKI go är vår prisvärda dammsugare. TASKI jet är perfekta maskinen för 
dagligt underhåll av texila ytor. 
TASKI dorsalino är vår ryggdammsugare. TASKI vacumat är våra damm-/
vattensugare

TASKI AERO 8 PLUS, dammsugare
Professionell dammsugare för både hårda och mjuka golvytor.
TASKI AERO 8 plus är extrem tyst, har låg strömförbrukning,ECO-mode 
utrustad som nästan  halverar strömförbrukningen,kabelvinda och 
dammpåse indikator (Påsen full). 
Dammsugaren är utrustad med en super effektiv motor, vår 
patenterade Whisper-teknik, Dammsugare levereras komplett med 
teleskoprör. PLUS modellen har dessutom två parkeringsläge.
• Påsvolym: 5 liter
• Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar)
• Luftflöde: 33 L/s
• Ljudnivå: 53 dB(A)
• Vikt: 7,7 kg

Artikel nr Förpackning

7524249 1x1 st

TASKI AERO 15 PLUS dammsugare
Professionell dammsugare för de större golvytorna.
TASKI AERO 15 PLUS är vårt toppmodell extrem tyst, har låg 
strömförbrukning,ECO-mode utrustad som nästan  halverar 
strömförbrukningen,kabelvinda och dammpåse indikator( Påsen full). 
Dammsugaren är utrustad med en super effektiv motor, vår 
patenterade Whisper-teknik, Dammsugare levereras komplett med 
teleskoprör, dammborste samt fogmunstycke. PLUS modellen har 
dessutom två parkeringsläge.
• Påsvolym: 8 liter
• Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar)
• Luftflöde: 33 L/s
• Ljudnivå: 53 dB(A)
• Vikt: 8,0 kg

Artikel nr Förpackning

7524250 1x1 st

TASKI AERO 8, dammsugare
Professionell dammsugare för både hårda och mjuka golvytor.
TASKI AERO 8 är tystgående, har låg strömförbrukning. 
Dammsugaren är utrustad med en super effektiv motor, vår 
patenterade Whisper-teknik. Dammsugare levereras komplett med 
teleskoprör.
• Påsvolym: 5 liter
• Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar)
• Luftflöde: 33 L/s
• Ljudnivå: 53 dB(A)
• Vikt: 6,4 kg

Artikel nr Förpackning

7524247 1x1 st

TASKI AERO 15, dammsugare
Professionell dammsugare för de stora golvytorna.
TASKI AERO 15 är tystgående, har låg strömförbrukning. 
Dammsugaren är utrustad med en super effektiv motor, vår 
patenterade Whisper-teknik. Dammsugare levereras komplett med 
teleskoprör dammborste och fogmunstycke.
• Påsvolym: 8 liter
• Nätkabel: 12,5 meter (löstagbar)
• Luftflöde: 33 L/s
• Ljudnivå: 53 dB(A)
• Vikt: 7,3 kg

Artikel nr Förpackning

7524248 1x1 st

TASKI go, dammsugare
Prisvärt och kraftfull dammsugare 900W
Professionell dammsugaren. Maskinen har en enkel, funktionell design 
med en kraftfull motor.
• Påsvolym: 8 liter
• Nätkabel: 8,5 m (löstagbar)
• Luftflöde: 44 L/s
• Ljudnivå: 64dB(A)
• Vikt: 5,7 kg

Artikel nr Förpackning

7524184 1x1 st

TASK AERO UP B Li-Ion
Professionell upprättstående batteridriven dammsugare (exkl. batteri 
och laddare)
TASKI AERO UP är en lättanvänd, tystgående upprättstående 
dammsugare. Dammsugaren är utrustat med ett nytt kopplingssystem 
för enkelt utbyte av borsthuvud. Dammsugaren levereras komplett med 
rör, dammborste och fogmunstycke.
• Påsvolym: 3 liter
• Luftflöde: max. 44 L/s
• Ljudnivå: 65 dB(A)
• Drifttid: upp till 60 min
• Vikt: 5 kg

Artikel nr Förpackning

7524776 1x1 st
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TASKI Jet 50, borstvalsdammsugare
Professionell borstvalsdammsugare för  skötsel av heltäckningsmattor.  
Arbetsbredd: 50 cm
Sugkraft med djuprengöring.  Den kraftiga sugmotorn säkerställer en  
hög smutsupptagning.  Tillsammans med den högvarviga  borstvalsen 
som frigör smutspartiklar mekaniskt gör TASKI jet 50 rent på djupet.   
Detta innebär ett perfekt rengöringsresultat och ett fräscht intryck av 
mattan.  TASKI jet 50 har låg vikt och är lätt att hantera vilket ger god 
ergonomi och hög produktivitet.
• Påsvolym: 4 liter
• Nätkabel: 10 meter
• Luftflöde: 45 L/s
• Ljudnivå: 69 dB (A)
• Vikt: 8,3 kg

Artikel nr Förpackning

7516256 1x1 st

TASKI AERO BP B Li-Ion Plus
Ryggburen batteridriven dammsugare med fjärrkontroll exkl. batteri och 
laddare
Batteridriven ryggburen dammsugare 
Laddningstid per batteri 90 minuter 
Dammsugare är perfekt för dammsugning på ytor som saknar el-uttag. 
Maskinens vikt är låg och den är dessutom utrustad med en mycket 
komfortabel bärsele. Maskinen är även utrustad med en fjärrkontroll för 
reglage av sugeffekten samt av/på knapp.
• Påsvoym: 4,5 liter
• Luftflöde: 31 L/s
• Ljudnivå: 61 db(A)
• Drifttid: upp till 60 min
• Vikt: 5,3 kg

Artikel nr Förpackning

7524708 1x1 st

TASKI AERO BP B Li-Ion
Ryggburen batteridriven dammsugare exklusive  batteri och laddare
Batteridriven ryggburen dammsugare 
Laddningstid per batteri 90 minuter. 
Dammsugare är perfekt för dammsugning på ytor som saknar el-utag. 
Maskinens vikt är låg och den är dessutom utrustad med en mycket 
komfortabel bärsele. Maskinen levereras med standard set för 
torrsugning, dammborste samt fogmunstycke för dammsugning av hiss 
spår som brukar vara besvärligt.
• Påsvolym: 4,5 liter
• Vakuum: 10 kPa
• Luftflöde: 22 L/s
• Drifttid: 30 min
• Vikt: 5.3 kg

Artikel nr Förpackning

7524498 1x1 st

TASKI AERO BP E EURO, dammsugare
Ryggburen nätansluten dammsugare inklusive tillbehör
Ryggburen dammsugare med enastående sugkraft för dammsugning 
på svåråtkomliga utrymmen. 
Maskinens vikt är mycket låg och dessutom utrustad med en mycket 
komfortabel bärsele. Maskinen levereras med standard set för 
torrsugning, dammborste samt fogmunstycke för dammsugning av hiss 
spår som brukar vara besvärligt.
• Påsvolym: 4,5 liter
• Nätkabel: 12,5 m
• Luftflöde: 30 L/s
• Ljudvivå: 61 dB(A)
• Vikt: 4,7 kg

Artikel nr Förpackning

7524493 1x1 st

TASKI vacumat 12, damm-/vattensugare
Liten och lätthanterlig damm och vattensugare.  Behållare är utrustad 
med hjul och hink handtag som gör det enkelt att tömma och rengöra 
maskinen
Maskinen som både kan användas i både torr och våt miljö allt efter 
kundens behov:  Maskinen är dessutom utrustad med ett special 
konstruerat mekaniskt flottör system med dubbla filter som säkerställer 
att sugmotorn skyddas för väta och fukt och därmed får lång livslängd.   
Låg ljudnivå.
• Påsvolym: 12 liter
• Nätkabel: 10 meter
• Luftflöde: 60 L/s
• Ljudnivå: 64 dB(A)
• Vikt: 10 kg

Artikel nr Förpackning

8003380 1x1 st

TASKI vacumat 22T, damm-/vattensugare
Mellanklassmodell tystgående damm- och vattensugare utrustad med 
tippvagn.
Ergonomiskt designad sugare lämplig för professionella 
golvvårdsarbeten.  Maskinen är utrustad med ett speciellt konstruerat, 
mekaniskt flottörsystem med dubbla filter som säkerställer att 
sugmotorn skyddas för väta och fukt och därmed får lång livslängd.       
Maskinen kan även utrustas med frontmunstycke för vattensugning av 
stora ytor.
• Påsvolym: 22 liter vätska, 28 liter damm
• Nätkabel: 15 meter
• Luftflöde: 60 L/s
• Ljudnivå: 64 dB(A)
• Vikt: 19 kg

Artikel nr Förpackning

8004561 1x1 st
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TASKI vacumat 44T damm-/vattensugare
Kraftfull sugare ergonomiskt utformad med stor kapacitet.
Robust och pålitlig industrisugare i rostfritt utförande:  Maskinen är 
utrustad med en transport vagn som gör det enkelt att transportera 
maskinen mellan olika arbetsområden.   Har hög drift säkerhet och är 
byggd för att  användas under tuffa förhållanden.  Motortopp 2x950 
W    Maskinen kan även utrustas med frontmunstycke (Fixomat) för 
våtsugning av stora golv ytor.
• Påsvolym: 44 liter vätska/damm
• Nätkabel: 15 meter
• Luftflöde: 2x50 L/s
• Ljudnivå: 67 dB(A)
• Vikt: 23 kg

Artikel nr Förpackning

8004710 1x1 st

Mattvårdsmaskiner
TASKI aquamat/procarpet
TASKI procarpet/aquamat djuprengör med extraktionsmetoden 
vilket bevarar mattans lyster och framförallt förlänger 
mattans livslängd. 
TASKI procarpet är även utrusta för att kunna använda den så kallade 
kapslingsmetoden/torrshamponering för”mellanrengöring” av textila golv. 
Med sin minimala torktid kan den rengjorda mattan beträdas redan efter 
0,5-2 timmar.

TASKI aquamat 10.1
Liten extraktions-maskin för rengöring av mattor och möbler.  
Vattentank 10/10 liter.
Akut maskinen för fläck-djuprengöring med spray-extraktions metoden.  
Detta är det ultimata sättet att tvätta mattor och möbler ordentligt ner 
på djupet.  Maskinen tar bort intrampad smuts och förlänger därmed 
textilens livslängd  samt bibehåller dess färger och utseende.
• Kapacitet: 12-20 m²/tim
• Nätkabel: 10 meter
• Vakuum 19 kPa
• Ljudnivå: 66 dB(A)
• Vikt: 12,5 kg

Artikel nr Förpackning

8003300 1x1 st

TASKI aquamat 20
Sprayextrationsmaskin för rengöring av mattor och möbler.  Vattentank 
22/18 liter.
Maskinens tankvolym gör att den kan användas för djuprengöring av 
små och medelstora möblerade ytor.   Tack vare maskinens kraftfulla 
sugmotor kan man koppla in hela 6 meter slang så man kan köra i 
trappor eller placera maskinen utanför rummet som skall rengöras.   Det 
ställbara vätske-flödet gör att man   kan anpassa maskinen till olika 
arbete till olika ned smutsningsgrader.
• Kapacitet: 18-25 m²/tim
• Nätkabel: 15 m
• Vakuum 22 kPa
• Ljudnivå: 66 dB(A)
• Vikt: 37 kg

Artikel nr Förpackning

8003460 1x1 st

TASKI procarpet 30
Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor.
TASKI procarpet 30 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan 
användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för 
underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkel för 
användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv.
• Kapacitet (praktisk): 200 m²/tim (extraktion)
• Kapacitet (praktisk): 405 m²/tim (kapsling)
• Ljudnivå: < 70 dB(A)
• Sugkraft: 1000 W
• Vikt: 52 kg

Artikel nr Förpackning

7522309 1x1 st

TASKI procarpet 45
Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor på 
stora ytor.
TASKI procarpet 45 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan 
användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för 
underhållsrengöring med kapslingsmetoden. 
Maskinen gör det enkel för användaren att sköta underhåll på alla typer 
av textila golv. För maximal flexibilitet och effektivitet kan 
maskinen köras både framåt och bakåt.
• Kapacitet (praktisk): 300 m²/tim (extraktion)
• Kapacitet (praktisk): 445 m²/tim (kapsling)
• Ljudnivå: < 70 dB(A)
• Sugkraft: 1000 W
• Vikt: 55 kg

Artikel nr Förpackning

7522027 1x1 st

TASKI övertrycksspruta
Övertrycksspruta för utläggning av mattvättmedel
• Rymmer 7,5 liter (fylls till 5 liter)
• Bärbar

Artikel nr Förpackning

7500780 1x1 st
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Maskiner

Övriga maskiner
TASKI balimat sopmaskin. 
 
Tecnovap ånggeneratorer.
TASKI balimat: den perfekta sopmaskinen för enklare sopning utomhus på asfalt 
och betong. 
Tecnovap ånggeneratorer: är problemlösare på de flesta svåråtkomliga ytor. 
Löser fett och smuts mycket effektivt.  
Används med fördel för rengöring i kök, trappor, livsmedelsbutiker, toaletter, 
omklädningsrum, soprum, fordon, produktionsmaskiner mm.  
Tack vare den lilla mängd vatten som används är fläckborttagning och rengöring 
av textila möbler också ett vanligt användningsområde.

TASKI balimat 45
Manuell sopmaskin med 2 borstvalsar och 2 sidoborstar.
Sopar snabbt på alla typer av underlag   även på asfalt och betong  
Lämplig både ute och inne   komplett  utrustad.
• Arbetsbredd utan sidoborstar: 47 cm
• Arbetsbredd med sidoborstar: 80 cm

Artikel nr Förpackning

8004690 1x1 st

GAL 8 Ånggenerator
Ånggenerator inklusive ångtillbehör.  Utrustad med sköljfuktion
Perfekt för rengöring på besvärliga fläckar och   svåråtkomliga ytor (hela 
8 bars tryck)
• Volym: 3 liter vatten / 1,5 liter ånga
• Nätkabel: 5 meter
• Ångtemperatur: 180 grader
• Säkring: 10 amp
• Vikt: 12 kg

Artikel nr Förpackning

5872040 1x1 st

Carmen Mini, 2400 W med med ånga/
sugenhet
Ånggenerator i stål utrustad med hetvatten/sköljfunktion (ej 
kemikaliefunktion).
Maskinen levereras inklusive tillbehör för enbart ång-sug funktion.  
(önskas ång-slang och andra tillbehör se maskin prislistan under 
tillbehör)  Lämplig för rengöring på svåråtkomliga ytor och på svår fet 
smuts, tex toaletter, duschar, kök etc.   Transportvagn med stora hjul och 
förvaringskorgar.
• Volym: 2,5 liter vatten / 1,5 liter ånga
• Nätkabel: 5 meter
• Ångtemeratur: 160 grader
• Säkring: 10 amp trög
• Vikt: 25 kg

Artikel nr Förpackning

5872050 1x1 st

Carmen Super INOX, 2400 W & 3600 W  
med ånga/sugenhet
Ånggenerator i rostfritt stål utrustad: hetvatten/sköljfunktion samt även 
kemikaliefunktion.  Omställbar mellan 2400 & 3600W
Maskinen levereras inklusive tillbehör  för enbart ånga-sug funktion.   
Önskas ångslang  eller andra tillbehör   se under (rubrik tillbehör i maskin 
prislistan).   Maskinen är perfekt för rengöring av möbler,   svåråtkomliga 
ställen och suverän på svår fet smuts i kök,bagerier ,toaletter, duschar 
etc.   Transportvagn med stora hjul och förvaringskorgar.   Levereras nu 
även möbel munstycke i plast  (Artnr 5872052).
• Volym: 3 liter vatten / 3 liter kem
• Nätkabel: 8 meter
• Ångtemeratur: 165 grader
• Säkring: 10 amp trög
• Vikt: 25 kg

Artikel nr Förpackning

5872031 1x1 st

Maskinkörkort
Ta maskinkörkortet nu och få ut det mesta av din TASKI maskin!
Maskiner från Diversey kan åstadkomma överlägsna golvvårdsresultat. 
De är mångsidiga, lätta att sköta och kan göra din vardag betydligt enklare och 
smidigare. 
Men vet du hur du får ut allt detta av din TASKI maskin?

Maskinkörkort
Teori och praktiska övningar med olika maskinmodeller.
Vi går igen följande maskiner: Kombimaskiner, singelskurmaskiner, 
polermaskin, våtsug samt ångmaskin. Dessutom pratar vi om elsäkerhet 
och personlig skyddsutrustning. Utbildningsmaterial, dokumentation 
och diplomering ingår.

Artikel nr Förpackning

930204 1x1 heldag
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Service och garanti

KMG Maskinservice AB
Box 2005  
169 02 Solna
Tlf: 08-98 20 20
Besöksadress Skogsbacken 4, Sundbyberg

På KMG vet vi att
en rätt fungerande städmaskin har stor betydelse för • 
resultatet av städningen
kostnaden för akutservice är svåra att budgetera.• 
stillstånd kostar pengar• 
du vill ha hjälp så fort som möjligt• 

Med mer än 30 år i branschen har vi den erfarenhet och 
höga servicekvalitet som krävs för att kunna uppfylla 
dina krav och önskemål. Genom regelbunden service i 
system kan dolda problem upptäckas innan kostsamma 
reparationer blir nödvändiga. KMG hanterar all service och 
alla garantifrågor för din TASKI maskin och det gör att du 
får en bra överblick över den totala kostnaden och över 
maskinens skick.

Har du ett serviceavtal hos KMG betalar du inget i 
förskott, endast efter utfört arbete. Tillsammans med dig 
skräddarsyr vi servicen och med KMG:s unika system för 
bevakning av alla TASKI  
maskiner kommer du få en bra överblick över din 
maskinpark oavsett om du har en maskin eller ett större 
antal.

Andra fördelar med vårt avtal
I avtalet ingår kostnaden för arbetstid och resor, oavsett • 
var maskinen står och hur lång tid servicen tar.

Du blir alltid kontaktad innan ett besök så att du har • 
möjlighet att planera och påverka vårt servicearbete. 

Du får 3 månaders garanti på utfört arbete och utbytta • 
reservdelar 

Du får en regelbunden genomgång av maskinen av • 
kunnig personal 

Vi erbjuder kostnadsfri telefonsupport • 

Du får ingen faktura i förskott • 

Du erhåller ett högre restvärde på din maskin• 

Garanti
TASKI combimat 300 och swingo 150   12 mån 
*TASKI swingo kombimaskiner    24 mån 
Tillbehör till ovanstående     12 mån 
Laddningsaggregat, separata    12 mån 
Dryfitbatterier (Blockbyggda)    12 mån

Garantin gäller endast om batterier och laddare är 
monterade vid leverans. 
*Garantin gäller för material och/eller fabrikationsfel. 
Vid åberopande av garantin inom 12 månader från 
leveransdagen debiteras ingen arbets- eller reskostnad.

TASKI våt/torrdammsugare, matt-tvättmaskiner samt 
Amano      12 mån 
Garantin gäller för material- och/eller fabrikationsfel. 
Vid åberopande av garantin inom 12 månader från 
leveransdagen debiteras ingen arbetskostnad. Eventuella 
transport- och/eller reskostnader debiteras även under 
garantitiden.

TASKI ergodisc golvvårdsmaskiner   24 mån
Garantin gäller för material- och/eller fabrikationsfel. 
Vid åberopande av garantin inom 12 månader från 
leveransdagen debiteras ingen arbetskostnad. Eventuella 
transport- och/eller reskostnader debiteras även under 
garantitiden.

TASKI maskinerna servas på bästa sätt av Diverseys servicepartner KMG Maskinservice AB.   
Ring 08-98 20 20 så får du snabb hjälp. Så här beskriver KMG sin verksamhet:

Service behöver varken  
vara svårt eller dyrt
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Leveransvillkor

Allmänna leveransbestämmelser, gäller ej städmaskiner
Försäljningsvillkor:  Debitering sker till leveransdagens gällande priser. 
 Endast hel förpackning expedieras.

Leveransvillkor Order överstigande 12 000 kr på lagerförda produkter levereras fraktfritt till 
inom Sverige:  ordinarie leveransadress.

 Order under 12 000 kr på lagerförda produkter levereras fritt vårt lager 
 Helsingborg till ordinarie leveransadress.

 Order under 5 000 kr debiteras en serviceavgift med 500 kr.

 I övrigt hänvisas till allmänna leveransbestämmelser från  
 Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) 

Emballagevillkor:  Inklusive emballage.

 Container:
 Returneras enligt erhållen retursedel eller enligt separat överenskommelse.

 Lastpallar:
 Debiteras med 120 kr/pall för kunder som ej kan returnera pallen direkt vid 
 leveransen eller enligt separat överenskommelse.

Betalningsvillkor:  21 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras ränta enligt 
 räntelagen. Priserna gäller exklusive mervärdesskatt.

Återvinning av emballage:  Diversey är registrerat hos REPA-Registret AB = Register för  
 producentansvar. 
 Förpackningsavgiften är inkluderad i varans pris.

Anmärkning:  Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet

 Miljömärkt med Svanen

 Miljömärkt med EU Ecolabel

 Märkt av av Svenska Naturskyddsföreningen som bra miljöval.

Leveransreklamationer
Reklamationer skall vara Diverseys kundtjänst, 08-77 99 333, tillhanda inom 7 dagar från påskriven fraktsedel.

Skador och avvikelser på levererat gods eller lastpallar skall anmälas till transportör vid mottagandet av godset, genom att felen noteras 
på fraktsedeln och den skall attesteras av lastavlämnaren.

Reklamation med påskriven fraktsedel utan anmärkning och attest godtages inte.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Härmed upphör tidigare utgivna produktguider att gälla.
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A
Above 10
Aciplusfoam VF59 32
Actival 13
Aluminiumskaft 115
Aluminiumskaft till TASKI minisvabbgarn 110
Appliceringsflaska neutral 28
Appliceringsflaska till Jontec 300 26
Appliceringsflaska till Jontec Forward 27
Appliceringsflaska till Jontec Tensol 27
Appliceringsflaska till Sani 100 28
Appliceringsflaska till Sani 4 in 1 28
Appliceringsflaska till Sani Calc 28
Appliceringsflaska till Sani Cid 28
Appliceringsflaska till Sprint 200 27
Appliceringsflaska till Sprint Emerel 27
Appliceringsflaska till Sprint Glass 27

B
Blötläggningstank 49
Bryta Ugn & Grill 45

C
Carmen Mini, 2400 W med med ånga/
sugenhet 

131

Carmen Super INOX, 2400 W & 3600 W  med 
ånga/sugenhet 

131

Cif Cream 88
Cif Professional 2in1 Badrum 87
Cif Professional 4in1 Badrum 86
Cif Professional Alcohol Plus 86
Cif Professional Allrengöringsduk 86
Cif Professional Allrent Oxy-Gel 87
Cif Professional Creme 87
Cif Professional Glas & Universal 87
Cif Professional Grovrent Power Cleaner 
Degreaser 

87

Cif Professional Rengöring & Desinfektion 87
Cif Professional Rostfritt 87
Cif Professional Ugn & Grill 87
Clax 100 Color 92
Clax 200 Pur-Eco 91
Clax 500 Color 92
Clax Activ conc 93
Clax Bright 92
Clax Delta Pur-Eco 91
Clax Deosoft Breeze 94
Clax Deosoft Easy2Iron conc 94
Clax Elegant Pur-Eco 91
Clax Enzi 92
Clax Magic 95
Clax Merino 95
Clax Microwash Forte Pur-Eco 31, 92
Clax Moppkonservering F 31, 95
Clax Oxy 93
Clax Perfect 95
Clax Personril Bleach GS 92
Clax Plus G 91
Clax Profi Color 91
Clax Profi forte 91

Clax Proof 95
Clax Revoflow ALC 93
Clax Revoflow CLOR 93
Clax Revoflow DeoSoft Breeze 93
Clax Revoflow ENZI 93
Clax Revoflow OXI Pur-Eco 93
Clax Revoflow PROMicro Pur-Eco 30x2 93
Clax Silver 95
Clax Soft 2 in 1 94
Clax Soft Fresh 94
Clax Soft Fresh conc 94
Clax Soft Sensitive Pur-Eco 94
Clax Sonril lite Pur-Eco 92
Clax Sumetta Pur-Eco 92
Clax Universal Pur-Eco 31, 91
Comfort Original conc 81
Comfort Professional 80
Comfort Professional DeoSoft, conc 81
Comfort Professional Lily & Rice flower 80
Comfort Professional Original 94
Comfort Professional Original, conc 80
Comfort Professional Pure 80
Comfort Professional Sensitive 80
Comfort Professional Sunshine 80
Comfort Professional Sunshiny Days, conc 81
Comfort Sunfresh conc 81

D
DI gummiborste 109
DI Protect låda 103
DI Protect mopplådehållare med skafthållare 103
DI Protect mopplådehållare vinklad 103
DI Protect städvagn liten 99
DI Protect städvagn stor 99
DI R7 Pur-Eco 29
DI Room Care korg 29
Diskborste 118
Dispenser Divermite Plus för SURE 69
Dispenser Divermite S för kök 50
Dispenser Divermite S för Room Care 30
Dispenser Divermite S för SURE 69
Dispenser, Diver GTS1 48
Divermite D1 Plus Dispenser 50
Divermite D10 Flaska 50
Divermite D2 Flaska 50
Divermite Flaska SURE Cleaner & Degreaser 70
Divermite Flaska SURE Cleaner Disinfectant 70
Divermite Flaska SURE Interior &  
Surface Cleaner 

70

Divermite Flaska SURE Washroom Cleaner 70
Diversey Automatisk Dispenser 63
Divodes FG VT29 32
Divosan Hypochlorite VT3 32
Domestos 3in1 Toalettblock 88
Domestos Mountain Fresh Toalettrengöring 88
Domestos Professional Eco WC Rent 88
Domestos Professional Mould Free 88
Domestos Ultra White & Sparkle 
Toalettrengöring 

88

Domestos WC Sticks Ocean Fresh 88

Doseringskapsyl 5-20 ml 28, 52
Doseringskork 52
Doseringspump 5 lit 52, 61
Dove Balsam Daily Moisture 89
Dove Cream Fresh Touch Pumptvål 88
Dove Cream Shower 60
Dove Cream Wash 60
Dove Cream Wash Silk Pumptvål 88
Dove Deeply Nourishing Duschcème 89
Dove Shampoo 60
Dove Shampoo Daily Moisture 89
Dunkhållare 31

E
Enduro Chlor VE5 31

F
Fibermopp rulle 106
Flaskhållare 60, 64
Flaskhållare till LAPĒ Collection 65
Flaskhållare till Soft Care Sensations 55, 64
Fönsterputsning 34

G
GAL 8 Ånggenerator 131
Glasfiberskaft 115
Golvraka ledad 116
Golvsopborste 116
Golvställ handdesinfektion 65
Golvvårdsskrapa 119
Golvvårdsutbildning, elastiska material 34
Golvvårdsutbildning, trä och sten 34
Good Sense aerosol 20
Good Sense Breakdown 21
Good Sense Fresh 20
Good Sense Unit 21
Good Sense, refillpatron 21
Granuler 41
Grillborste 119
Grillduk 107
Grillskurblock 119
Grillskurnylon 119
Grundläggande städutbildning 33

H
Handrakor 116
Handskrapor 117
Handskurborstar kort skaft 117
Handskurborstar långt skaft 117
Handskurborstar rund 117
Handskurborste hård 117
Hållare Dispensopac 61, 64

I
INSTA 800 Bas - SS 62 78 01:2006 33
IntelliCare Droppbricka 58
IntelliCare Golvstativ till Hybriddispenser 58, 64

Index
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Index

IntelliCare Hybriddispenser 58, 64
IntelliCare Manuell Dispenser 58, 64

J
Jonmaster ESD sopset 110
Jonmaster Ultra kardborreset 109
Jonmaster Ultra sidostycke 108
Jontec 300 12
Jontec 300 free 12
Jontec 300 free ID 13, 126
Jontec 300 free QS 23
Jontec 300 free SD 21
Jontec 300 Pur-Eco 12
Jontec 300 Pur-Eco QS 23
Jontec 300 Pur-Eco SD 21
Jontec Base 1 Stripper 9
Jontec Base 2 Protect 11
Jontec Best 12
Jontec Ceramica 14
Jontec Combi 11
Jontec Deepstrip 9
Jontec Destat 12
Jontec ESD 11
Jontec Eternum 10
Jontec Extra 11
Jontec Forward free 13
Jontec Forward free ID 14, 126
Jontec Forward QS 25
Jontec Forward SD 22
Jontec Grund 10
Jontec Jonclean 800 13
Jontec Lenio 15
Jontec Linobase 10
Jontec Linosafe 9
Jontec Liquid Wax 15
Jontec Luna 10
Jontec Matt 10
Jontec Natura 15
Jontec No 1 9
Jontec Plaza 11, 14
Jontec Prostrip 9
Jontec Purity 15
Jontec Repello 14
Jontec Resin Remover 13
Jontec Resitol 11
Jontec Restore 11
Jontec Saponet free 14, 15
Jontec Satin 10
Jontec Solve 15
Jontec Technique 9
Jontec Tensol free 12, 31
Jontec Tensol free ID 13, 126
Jontec Tensol free QS 25
Jontec Tensol free SD 22
Jontec Tensol SD 22
Jontec Terranova W 14
Jontec TimeSaver 11
Jontec TP8 12

K
K2 fukt-/våtmopp 105

L
LAPĒ Collection Gåvobox 65
LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Hand Lotion 65
LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Hand Wash 65
LAPĒ Collection Oriental Lemon Tea Shampoo 
& Body Wash 

65

Lux 2in1 60
Lux Handtvål 60
Lux Professional 2in1 61, 89
Lux Professional handtvål 89
Lux Professional Hård Hotelltvål 61

M
Maskinkörkort 33, 131
Melamine svamp 118

N
Neutral Balsam normal 84
Neutral Duschkräm 83
Neutral Flytande Tvättmedel Color 83
Neutral Flytande Tvättmedel White 83
Neutral Flytande Tvål 83
Neutral Handcreme 84
Neutral Intensivkräm 84
Neutral Professional Tvättmedel Color 81
Neutral Professional Tvättmedel White 81
Neutral Roll-On Deodorant 84
Neutral Schampo normal 83
Neutral Sköljmedel koncentrat 83
Neutral Tvättkapslar Color 83
Neutral Tvättkapslar White 83
Neutral Tvättmedel Color 81

O
Oxivir Body Spillage Kit 75
Oxivir Excel 75
Oxivir Plus 75
Oxivir Sporicide 75

P
Pepsodent Professional Extra Soft 89
Pepsodent Super Fluor 89
Pepsodent White System 89
Premium aluminiumskaft 116

Q
QuattroSelect Doseringsenhet 23

R
Rational rengöringstablett 46
Rational sköljmedelstablett 46
Rational sköljmedelstablett CareControl 46
Redskapshållare 117
Redskapshållare färgkodad 117

Refillsprayflaskor för SURE Descaler &  
SURE Cleaner Disinfectant 

68

Refillsprayflaskor för SURE Glass Cleaner & 
SURE Interior & Surface Cleaner 

68

Refillsprayflaskor för SURE Grill Cleaner & SURE 
Cleaner & Degreaser 

68

Refillsprayflaskor för SURE Washroom Cleaner  
& Washroom Cleaner & Descaler 

68

Rexona Deo Stick Aloe Vera Women 89
Rexona Deo Stick Quantum Men 89
Room Care Divermite tomma flaskor till R1, blå 30
Room Care Divermite tomma flaskor till R2, grön 30
Room Care Divermite tomma flaskor till R3, ljusblå 30
Room Care Divermite tomma flaskor till R9, lila 30
Room Care R1 29
Room Care R1-plus fresh 30
Room Care R2 29
Room Care R2-plus free 30
Room Care R3 29
Room Care R3-plus Pur-Eco 30
Room Care R4 29
Room Care R5 29
Room Care R9-plus Pur-Eco 30

S
Salttabletter 41
Sani  Uribloc 20
Sani 100 free 18
Sani 100 free SD 22
Sani 100 Pur-Eco 18
Sani 100 Pur-Eco QS 26
Sani 100 Pur-Eco SD 22
Sani 4 in 1 Plus 19, 20
Sani 4 in 1 Plus QS 26
Sani 4 in 1 Plus SD 23
Sani Acid 19
Sani Bloc 20
Sani Calc 19
Sani Calc free 19
Sani Calc Pur-Eco 19
Sani Calc Pur-Eco QS 26
Sani Calc QS 26
Sani Calcafoam 20
Sani Cid Pur-Eco 18
Sani Cid Pur-Eco QS 26
Sani Cid Pur-Eco SD 23
Sani Clonet free 19
Sani Clonet Pur-Eco 19
Sani Degrafoam 18
Sani Mouldout 20
Service Station 300, störtfyllare 125
Seventh Generation Flytande Tvättmedel 
apelsin & blomdoft 

84

Seventh Generation Flytande Tvättmedel 
oparfymerad 

84

Seventh Generation Handdiskmedel citrus & 
ingefära 

85

Seventh Generation WC-rent tall & salvia 85
Skurborstar med vinkel 116
Skurborstar små 116
Skurborstar stora 116
Skurnylon 118
Skyddsglasögon 119
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SmartDose refillsprayflaskor 52
Soft Care All Purpose Foam IC 56
Soft Care All Purpose IC 56
Soft Care Deluxe Foam IC 56
Soft Care Deluxe IC 56
Soft Care Derm Plus 62
Soft Care Dermasoft 59, 62
Soft Care Dermasoft IC 58, 62
Soft Care Des E 62, 75
Soft Care Des E IC 57
Soft Care Des E Spray 63, 75
Soft Care Dove 2in1 55
Soft Care Dove Cream Wash 55, 59
Soft Care Dove Cream Wash IC 57
Soft Care Dove Go Fresh Body Wash 55
Soft Care Dove Go Fresh Cream Wash 55
Soft Care flaskdispenser 61, 64
Soft Care Fresh 58
Soft Care Fresh IC 56
Soft Care Line, dispenser 59, 63
Soft Care Lux 2in1 55, 59
Soft Care Lux 2in1 IC 57
Soft Care Lux Handtvål 55
Soft Care Lux Handtvål IC 56
Soft Care Med 59, 63, 75
Soft Care Med IC 57
Soft Care Mild 58
Soft Care Sensisept 59, 62, 75
Soft Care Sensisept IC 57
Soft Care Sensitive 59
Soft Care Sensitive Foam IC 56
Soft Care Sensitive IC 56
Soft Care Silk 61
Soft Care Skumtvål 60
Soft Care Skumtvål, dispenser 60, 63
Soft Care Soft 58
Soft Care Star 61
Soft Care Tex Hygiendukar 63
Soft Care Tex, väggfäste 63
Soft Care Wash 61
Soft Care, dispenser 61, 64
Sop/Golvraka 118
Sopset 117
Sopset Professional 118
Sopskyffel Dust Pan 118
Speedball Original 18
Sprayflaska till Jontec 300 27
Sprayflaska till Jontec Tensol 27
Sprayflaska till Sani 100 28
Sprayflaska till Sani 4 in 1 28
Sprayflaska till Sani Cid 28
Sprayflaska till Sprint 200 27
Sprayflaska till Sprint Emerel 27
Sprayflaska till Sprint Glass 27
Sprayflaskor neutral 28
Spraymunstycke Skum 28
Spraymunstycke till Room Care Divermite-
flaskor 

30

Spraymunstycke till Room Care-flaskor 29
Spraypistol D 52
Sprint 200 17

Sprint 200 free 16
Sprint 200 free QS 25
Sprint 200 Pur-Eco 16
Sprint 200 Pur-Eco QS 25
Sprint 200 Pur-Eco SD 22
Sprint Emerel QS 25
Sprint Glass 17
Sprint Glass Pur-Eco 17
Sprint Glass QS 25
Sprint Impact 18
Sprint Multi 17
Sprint Spiral 18 17
Sprint Spitfire Spray 17
SRY 33
SRY Bas 33
Standardskal, metallfärgat 55
Standardskal, vitt 55
Stekbordsskrapa 118
Storstädning, sanering och flyttstädning 33
Städning i kök 33, 52
Städning i livsmedelslokaler 33, 52
Städning i vårdmiljö 33
Stålboll 119
Stålullsrondell 14
Suma Alcohol Spray D4.12 44
Suma Alcohol Wipes 44
Suma Alu free L10 40
Suma Auto Oven 2in1 DA9.10 46
Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12 46
Suma Auto Oven Rinse D9.11 46
Suma Bac conc D10 conc 50
Suma Bac D10 44
Suma Bac D10 SafePack 44
Suma Bac D10 SD 52
Suma Base free M4 40, 49
Suma Break up D3.5 43
Suma Break up D3.5 J-Flex Spray 52
Suma Break up D3.5 SafePack 43
Suma Café AutoTab 1.2g C1.1 46
Suma Café AutoTab 2.0g C1.2 46
Suma Café AutoTab 2.0g C1.3 47
Suma Café AutoTab 3.0g C1.8 47
Suma Café AutoTab 3.6g C1.5 47
Suma Café Clean C2.4 47
Suma Café Descale C5.1 48
Suma Café GrinderClean C4.1 48
Suma Café Liquid C2.3 47
Suma Café MilkClean C3.1 48
Suma Café MilkClean F C3.3 48
Suma Café MilkClean Tabs C3.2 48
Suma Café Powder C2.1 47
Suma Café Tabs C2.2 47
Suma Calc D5 49
Suma Carbon Remover K21+ 49
Suma Combi+ LA6 41
Suma Crystal free A8 42
Suma Crystal free A8 SafePack 41
Suma Dify 40
Suma Dip K1 49
Suma Dip Plus K1.1 49

Suma Drain GTS Plus 48
Suma Extend D3 43
Suma Forte Plus Pur-Eco L54 SafePack 38
Suma Freeze D2.9 43
Suma Gel Force D3.2 43
Suma Grill D9 45
Suma Grill Gel D9.4 45
Suma Grill Hi-Temp D9.8 45
Suma Grill Hi-temp spray 119
Suma Inox D7.1 44
Suma Jade Pur-Eco L8 40
Suma Jade Pur-Eco L8 SafePack 39
Suma Lavette hygienduk 107
Suma Light D1.2 43
Suma Max D9.2 45
Suma Med Alu 97
Suma Med Enzyme 97
Suma Med Rinse 97
Suma Med Rinse Plus 97
Suma Med Super LpH 97
Suma Med Super Plus 97
Suma Multi conc D2 conc 50
Suma Multi D2 43
Suma Multi free D2 43
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 SD 50
Suma Nova Pur-Eco L6 40
Suma Nova Pur-Eco L6 SafePack 39
Suma Protect D9.5 45
Suma Quick Foam D1.6 42
Suma Rapid D6 44
Suma Revoflow Clean P6 38
Suma Revoflow Lime Pur-Eco P4 38
Suma Revoflow Max P2 38
Suma Revoflow Max Pur-Eco 0P P2 38
Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 38
Suma Revoflow Perfect Pur-Eco A17 41
Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18 41
Suma Revoflow Safe P9 38
Suma Revoflow Safe Pur-Eco P10 38
Suma Rinse A5 42
Suma Select Pur-Eco A7 42
Suma Select Pur-Eco A7 SafePack 41
Suma Shine K2 49
Suma Soak K7 49
Suma Star plus D1 plus 50
Suma Star Pur-Eco D1 42
Suma Super L1 40
Suma Tab D4 45
Suma Total Pur-eco D2.4 conc 50
Suma Ultra Pur-Eco L2 40
Suma Unison Brite A1 42
Suma Unison Clar free A2 41
Suma Unison Diamond Pur-Eco G10 40
Suma Unison Opal G9 39
Suma Unison Special G4 39
Sumetta Expert Sköljmedel 94
Sun Maskindiskmedel 86
Sun Professional All in 1 Eco 85
Sun Professional All in 1 Extra Power 85
Sun Professional Classic Tabs 85

Index
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Index

Sun Professional Classic Tabs Value Pack 85
Sun Professional Flytande Maskindiskmedel 86
Sun Professional Handdiskmedel 42, 85
Sun Professional Maskindisk 86
Sun Professional Spolglans 86
Sun Professional Torkmedel 86
Sun Spolglans 86
SURE Antibac Hand Wash 62, 69
SURE Antibac Hand Wash Free 59, 62, 69, 71
SURE Antibac Hand Wash Free IC 57, 71
SURE Cleaner & Degreaser 13, 17, 67
SURE Cleaner & Degreaser DvM 70
SURE Cleaner Disinfectant 44, 67
SURE Cleaner Disinfectant DvM 70
SURE Cleaner&Degreaser QS 25, 72
SURE Cleaner&Degreaser SD 22, 71
SURE Descaler 50, 67
SURE Floor Cleaner 12, 68
SURE Floor Cleaner DvM 70
SURE Floor Cleaner QS 23, 72
SURE Floor Cleaner SD 21, 71
SURE Glass Cleaner 17, 44, 67
SURE Grill Cleaner 45, 67
SURE Hand dishwash 42, 67
SURE Hand dishwash DvM 69
SURE Hand Wash 59, 61, 69, 71
SURE Hand Wash IC 57, 70
SURE Instant Hand Sanitizer 63, 69
SURE Instant Hand Sanitizer IC 57, 71
SURE Interior & Surface Cleaner 16, 43, 67
SURE Interior & Surface Cleaner DvM 69
SURE Interior&Surface Cleaner QS 25, 72
SURE Interior&Surface Cleaner SD 22, 71
SURE Toilet Cleaner 20, 68
SURE Washroom Cleaner 18, 68
SURE Washroom Cleaner & Descaler 19, 68
SURE Washroom Cleaner DvM 70
SURE Washroom Cleaner QS 26, 72
SURE Washroom Cleaner SD 23, 72
SURE Washroom Cleaner&Descaler QS 26, 72 
SURE Washroom Cleaner&Descaler SD 23, 72

T
Tapi Defoam 16
Tapi Extract 15
Tapi Gum 16
Tapi Shampoo 15
Tapi Spotex 1 16
Tapi Spotex 2 16
TASK AERO UP B Li-Ion 128
TASKI AERO 15 PLUS dammsugare 128
TASKI AERO 15, dammsugare 128
TASKI AERO 8 PLUS, dammsugare 128
TASKI AERO 8, dammsugare 128
TASKI AERO BP B Li-Ion 129
TASKI AERO BP B Li-Ion Plus 129
TASKI AERO BP E EURO, dammsugare 129
TASKI Allegro Light 107
TASKI Americo Dominator 112

TASKI Americo Remover 112
TASKI Americo rondell brun 111
TASKI Americo rondell grön 111
TASKI Americo rondell röd 111
TASKI Americo rondell svart 111
TASKI Americo rondell vit 111
TASKI aquamat 10.1 130
TASKI aquamat 20 130
TASKI balimat 45 131
TASKI dammsugarskafthållare 102
TASKI dammvippa 119
TASKI dokumenthållare 101
TASKI duklåda 12 liter 101
TASKI duklåda 7 liter 101
TASKI Duomopp svabbgarn 110
TASKI Duomopp svabbgarnshållare 110
TASKI ergodisc 1200 127
TASKI ergodisc 165 127
TASKI ergodisc 2000 128
TASKI ergodisc duo 127
TASKI ergodisc HD 127
TASKI ergodisc omni 127
TASKI Florzip dispenser 106, 110
TASKI Florzip refill 106, 110
TASKI fönsterskrapa 119
TASKI förvaringslåda 102
TASKI förvaringslåda öppen 103
TASKI go, dammsugare 128
TASKI gummiband 103
TASKI handtag till duklåda 101
TASKI hink 15 l 102
TASKI hållare till engångshandskar 101
TASKI insats till förvaringslåda 102
TASKI IntelliDose 126
TASKI IntelliPad 115
TASKI Jet 50, borstvalsdammsugare 129
TASKI JM gummiraka 109
TASKI JM moppduk 106, 109
TASKI JM Pro Allroundmopp 105
TASKI JM Pro glasmopp 105
TASKI JM Pro HD skrubbmopp 106
TASKI JM Pro skrubbmopp 106
TASKI JM Ultra fuktmopp 104
TASKI JM Ultra fuktmopp röd 104
TASKI JM Ultra HD fuktmopp 104
TASKI JM Ultra HD torrmopp 104
TASKI JM Ultra interiörmopp 105
TASKI JM Ultra mikrofiberduk 106
TASKI JM Ultra torrmopp 104
TASKI JM Ultra våtmopp 104
TASKI krokar 102
TASKI körhandtag litet 102
TASKI Lamello stativ 110
TASKI Lean small site 99
TASKI lock till duklåda 101
TASKI lock till duklåda, för impregnering 101, 108
TASKI lock till mopplåda 100
TASKI lock till mopplåda, för impregnering 100, 108
TASKI lock till multihållareram 103
TASKI lås till duklåda 101

TASKI låsbart lock till duklåda 101
TASKI Micro svabbvagn 100
TASKI Microcare mikrofiberduk 107
TASKI minisvabbgarn 110
TASKI minisvabbhink med press 110
TASKI monteringsplatta 102
TASKI mopplåda 100
TASKI moppstativhållare 101
TASKI multihållare 102, 103
TASKI multihållare med ledad fästanordning 103
TASKI MyMicro mikrofiberduk 107
TASKI måttkanna 100, 108
TASKI Nano fotpedal 100
TASKI Nano handtag 100
TASKI Nano hållare till förvaringslåda 103
TASKI Nano M 99
TASKI Nano mopplådehållare 100
TASKI Nano mopplådehållare 25 cm 100
TASKI Nano multihållare 102
TASKI Nano S 99
TASKI Nano vagnbas med 125 mm hjul 100
TASKI Nano vagnförlängning 103
TASKI Nano XS 99
TASKI Pro fönsterduk 107
TASKI procarpet 30 130
TASKI procarpet 45 130
TASKI Quick mopp 106, 109
TASKI ram till multihållare 103
TASKI rengöringssvamp 118
TASKI S-Pad XP 115
TASKI skafthållare med klippfäste 101
TASKI skafthållare stativmontering 101
TASKI skurblock 118
TASKI skurblockshållare 118
TASKI sopsäcksskydd 103
TASKI Standard fuktmopp 105
TASKI Standard HD fuktmopp 105
TASKI Standard torrmopp 105
TASKI svabbpress 102
TASKI svabbpress hållare 102
TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU 124
TASKI swingo 1255 E 127
TASKI swingo 150 126
TASKI swingo 150 B Li-Ion 123
TASKI swingo 1650 BMS 124
TASKI swingo 2100µicro 124
TASKI swingo 2500 125
TASKI swingo 350 BMS & Li-Ion 123
TASKI swingo 350 E 126
TASKI swingo 4000 125
TASKI swingo 455 B BMS 123
TASKI swingo 455 E 126
TASKI swingo 5000 125
TASKI swingo 755 B Eco BMS 123
TASKI swingo 755 B Power BMS 123
TASKI swingo 755 E 127
TASKI swingo 855 power BMS 123
TASKI swingo 855 R Euro BMS 124
TASKI swingo 955 B Power BMS 124
TASKI swingo XP-M 125
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TASKI swingo XP-M  IntelliSweep 125
TASKI swingo XP-R 124
TASKI tappkran 31
TASKI tillbehörshållare 102
TASKI tillbehörshållare lådor 100, 103
TASKI Toolflex skafthållare 101
TASKI tvättsäck 103
TASKI Ultra Plus färgkodningsbrikor 108
TASKI Ultra Plus interiörmoppstativ 108
TASKI Ultra Plus kardborreset 108
TASKI Ultra Plus moppstativ 108
TASKI Ultra Plus teleskopskaft 108
TASKI vacumat 12, damm-/vattensugare 129
TASKI vacumat 22T, damm-/vattensugare 129
TASKI vacumat 44T damm-/vattensugare 130
TASKI Vario teleskopskaft 110, 118
TASKI väggskydd 101
TASKI Zorba leak lizard 119
TASKI övertrycksspruta 119, 130
TASKISUM engångsdukar 107
TASKISUM engångsmoppar 106
Tejpdel till flaskhållare 60, 64
Twister Extreme Red 114
Twister grå 112
Twister grön 112
Twister gul 113
Twister HT blå 113
Twister HT orange 114
Twister HT rosa 114
Twister Hybrid 114
Twister lila 112
Twister röd 113
Twister skurblock 118
Twister vit 113

U
Uniform 10
Utbytesblad till golvraka, ledad 116
Utbytesblad till TASKI fönsterskrapa 119
Utbytesgummi till TASKI Toolflex skafthållare 102

V
Varningsskylt 119
Versa BeltPack 109, 119
Versa engångsmopp 106, 109
Versa Plus 2.0 flaskor 109
Versa Plus 2.0 kardborreskenor 109
Versa Plus 2.0 moppredskap 109
Via Color Sensitive Tvättkapslar Clean+Care 78
Via Color Tvättkapslar Clean+Care 78
Via Flytande Tvättmedel Black 78
Via Flytande Tvättmedel Color 78
Via Flytande Tvättmedel Color Sensitive 78
Via Flytande Tvättmedel White 78
Via Professional Color 77
Via Professional Color Plus 77
Via Professional Color Sensitive 77
Via Professional Color Sensitive Plus 77
Via Professional Flytande Color Conc 4,32L 77

Via Professional Flytande Color Sensitive 91
Via Professional Flytande Color Sensitive 4,32L 78
Via Professional flytande Color Sensitive 7,5L 78
Via Professional White 77
Via Professional White Sensitive 77
Via Professional White Sensitive Plus 77
Via Tabort Fläckborttagare (pulver) 80
Via Tabort Fläckspray 80
Via White Tvättkapslar Clean+Care 80

W
WC-set 119

Index



139

Index
100827422 75
100829234 75
100832578 94
100833106 94
100833185 46
100833958 81
100834192 49
100835440 49
100836539 13
100839687 13
100840608 75
100842411 75
100844221 46
100844222 46
100844772 32
100846623 13
100849171 44
100854033 97
100854034 97
100854161 62, 75
100854163 59
100854167 62, 75
100854169 62, 75
100854172 92
100856436 87
100856874 95
100856985 44
100857909 13
100857910 14, 126
100857954 14
100858312 59
100860434 62, 75
100860440 63, 75
100861996 32
100862173 52
100862176 43
100862178 43
100863115 91
100863116 91
100863244 91
100863245 91
100863407 30
100863408 25
100863410 16
100863639 13
100863886 18
100864298 87
100864735 32
100865153 46
100865154 50
100867264 94
100867265 94
100868734 32
100872332 47
100873427 49
100874421 48
100875598 44
100875733 46
100875934 42
100878520 44
100882797 95
100883031 95
100883039 95
100883047 95

100883055 95
100883796 13, 126
100883797 25
100883798 22
100886474 13
100887670 87
100888591 9
100889123 45
100890402 46
100890403 46
100890636 63
100890973 94
100890974 91
100891496 17, 44, 67
100891498 17, 44, 67
100891583 19, 68
100891585 19, 68
100891586 12, 68
100891588 12, 68
100891589 20, 68
100891611 20, 68
100892011 16, 43, 67
100892014 50, 67
100892015 50, 67
100892312 44, 67
100892313 44, 67
100894246 13, 17, 67
100894247 13, 17, 67
100894371 45, 67
100895639 61, 69
100896846 62, 69
100896988 62, 69
100898537 47
100900220 59, 71
100902113 59, 71
100903261 86
100908800 78
100915791 31, 95
100915792 31, 95
100918734 69
100919219 70
100919220 70
100919506 70
100919507 70
100919510 22, 71
100920822 26, 72
100920823 23, 72
100920824 26, 72
100920825 23, 72
100920826 25, 72
100920827 22, 71
100920828 23, 72
100920829 21, 71
100920830 25, 72
100928146 65
100928149 65
100934091 75
100934575 65
100934576 65
100938558 56
100938559 56
100938560 56
100938651 56
100938652 57, 70

100938653 56
100938654 58, 62
100938825 57
100938827 57
100938899 57
100940172 56
100940173 56
100940174 56
100941432 75
100941436 75
100941883 75
100943914 45, 67
100949339 85
100950065 65
100951912 18, 68
100951914 18, 68
100952085 45
100954202 91
100955677 45
100955795 20
100956161 20
100957521 94
100957832 20
100962100 86
100962191 86
100966521 97
100970814 65
100972883 57, 71
100977078 57, 71
100977377 65
100978301 47
100979799 91
100984248 75
100984250 75
101100097 15
101100172 30
101100200 15
101100217 19, 20
101100268 38
101100322 15
101100369 49
101100370 57
101100414 77
101100415 77
101100416 77
101100511 40
101100583 42, 67
101100584 69
101100604 42, 67
101100623 10
101100686 57
101100687 38
101100941 21
101100985 40
101101033 92
101101034 92
101101111 63, 69
101101233 29
101101251 20
101101254 41
101101255 41
101101402 26
101101501 88
101101562 19

101101571 42, 85
101101736 29
101102044 42, 85
101102238 86
101102296 87
101102435 81
101102436 81
101102437 81
101102438 81
101102501 23
101102722 9
101103113 89
101103468 9
101103602 11
101103777 12, 31
101103800 29
101103808 62, 75
101103851 63, 75
101104071 63, 69
101104102 63, 75
101104132 87
101104134 87
101104567 86
101104703 86
101104767 77
1200530 30
1200849 48
1204320 30
1204321 30
1204323 30
1204326 30
1204365 50
1204366 50
1219424 23
1418478 61, 64
211576 114
211593 115
211596 115
211597 115
211600 115
211824 115
211825 115
211826 115
211849 115
211850 114
211854 115
211855 115
212284 112
212287 112
212529 112
212530 112
212940 112
212941 113
212942 113
212943 113
212944 113
212945 114
213067 112
213068 113
213069 113
213070 113
21598 46
21599 46
301505 41
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34C0274 110
395719 88
400650 10
406482 89
4130492 108
500910 119
503300 119
5812149 89
5823067 92
5824082 91
5836353 52, 61
5854700 89
5863002 109
5866120 107
5868128 118
5868129 118
5869441 86
5871002 112
5871003 113
5871004 113
5871005 113
5871006 112
5871007 113
5871008 113
5871009 113
5871010 112
5871011 113
5871012 113
5871013 113
5871014 112
5871015 113
5871016 113
5871017 113
5871018 112
5871019 113
5871020 113
5871021 112
5871022 113
5871023 113
5871024 113
5871025 112
5871026 113
5871027 113
5871028 113
5871029 112
5871030 113
5871031 112
5871032 113
5871033 112
5871034 113
5871035 113
5871036 113
5871037 112
5871042 115
5871043 115
5871044 115
5871045 115
5871046 118
5871047 118
5871048 118
5872031 131
5872040 131
5872050 131
5875044 110

5875891 88
5877020 41
5889512 109
5889514 118
591400 119
5959472 111
5959481 111
5959499 111
5959501 111
5959510 111
5959528 111
5959579 111
5959587 111
5959595 111
5959608 111
5959624 111
5959632 111
5959641 115
5959659 111
5959667 111
5959675 111
5959683 111
5959691 111
5959704 111
5959712 111
5959721 111
5959739 111
5959747 111
5959755 111
5959763 111
5959771 111
5959780 111
5959798 111
5960019 111
5960027 111
5960035 111
5960043 111
5960051 111
5960060 111
5960078 111
5960086 111
5960094 111
5960107 111
5960115 111
5960123 115
6068775 45
6093691 115
6093711 115
6093738 115
6093746 115
6093754 115
6093762 115
6093771 115
6093799 115
6093818 115
6093826 115
67067 50, 69
67791 30, 50, 69
67904 31
68254 30
68255 30
68256 30
6960300 58
6960400 58

6961200 59
6966800 60
6966900 60
6967000 60, 64
6969080 29
6969090 29
6969100 29
6969110 29
6971700 58
6971740 59, 62
6971780 60, 64
6972400 59
6973000 61
6973020 61
6973293 91
6973315 93
6973330 95
6973342 95
6973345 95
6973371 91
6973379 92
7008810 28
7010000 50
7010025 43
7010036 43
7010064 45
7010071 50
7010131 42
7010132 42
7010151 42
7010156 49
7010157 45
7010160 42
7010166 40
7500450 118
7500780 119, 130
7501440 118
7502020 31
7504150 101
7505060 110
7505380 115
7505950 116
7505960 116
7505970 116
7505980 116
7505990 116
7506000 116
7506010 116
7506020 116
7506030 117
7506040 117
7506050 117
7506060 117
7506080 117
7506150 117
7506160 117
7506170 117
7506180 117
7506230 116
7506240 116
7506250 116
7506260 116
7506330 117
7506350 119

7506360 117
7506370 117
7506380 117
7506410 110
7506470 119
7506870 109, 119
7507332 119
7507336 118
7507422 115
7507423 115
7507424 115
7507425 115
7507426 115
7507447 117
7507449 117
7507451 117
7507453 117
7508210 61
7508211 61
7508212 61
7508229 43
7508234 43
7508235 43
7508270 45
7508317 40
7508318 40
7508376 92
7508496 80
7508511 80
7508513 80
7508522 80
7509551 117
7509552 117
7509553 117
7509554 117
7509658 29
7509661 29
7509664 29
7509794 107
7509795 107
7509911 61
7510063 91
7510064 91
7510065 91
7510079 92
7510101 39
7510326 86
7510410 28, 52
7510416 28
7510423 28
7510424 28
7510493 52
7510554 41
7510556 42
7510557 42
7510558 42
7510564 91
7510613 14
7510851 62
7510969 40, 49
7511008 116
7511009 116
7511088 107
7511089 107
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  Index
7511091 107
7511130 61
7511195 87
7511210 80
7511215 102
7511240 106
7511241 110
7511257 32
7511262 32
7511293 101
7511298 106, 110
7511375 31
7511402 106, 109
7511431 60
7511641 105
7511642 105
7511705 44
7511762 97
7511765 97
7511767 97
7511933 43
7511964 44
7511970 45
7512082 97
7512128 77
7512129 77
7512130 77
7512309 12
7512349 11
7512357 11
7512365 14
7512368 16
7512374 16
7512627 85
7512673 14
7512688 9
7512694 10
7512698 11, 14
7512701 11
7512706 10
7512859 17
7512911 20
7512919 43
7512925 12
7512953 11
7513052 17
7513059 17
7513063 21
7513076 21
7513086 19
7513103 18
7513105 18
7513116 12
7513117 12
7513121 12
7513123 12
7513126 14
7513160 11
7513186 9
7513194 10
7513198 9
7513202 15
7513248 19
7513269 19

7513319 15
7513323 10
7513334 16
7513340 16
7513344 16
7513489 17
7513553 44
7513602 77
7513772 28
7513851 61, 64
7513959 28
7513960 28
7513961 27
7513964 27
7513967 27
7513970 28
7513971 28
7513972 28
7513974 27
7513977 27
7513979 26
7513980 27
7513982 27
7514004 28
7514006 27
7514055 31, 92
7514073 107
7514074 107
7514087 119
7514090 110
7514130 48
7514160 11
7514295 59, 63
7514297 60, 63
7514368 60
7514379 21
7514502 49
7514540 93
7514543 93
7514544 93
7514623 38
7514624 38
7514630 109
7514631 109
7514632 109
7514773 109
7514972 118
7514973 118
7514974 118
7514978 117
7514981 117
7514991 119
7515023 107
7515026 118
7515027 118
7515050 106, 110
7515237 15
7515239 16
7515240 16
7515241 18
7515242 18
7515243 19
7515244 19
7515245 19

7515246 12
7515247 42
7515302 38
7515399 105
7515400 105
7515413 61, 89
7515468 118
7515472 105
7515473 106
7515474 106
7515475 106
7515476 106
7515477 106, 109
7515478 106, 109
7515479 118
7515480 118
7515481 118
7515527 80
7515541 17
7515542 17
7515544 20
7515585 17
7515636 61
7515671 118
7515731 40
7515733 40
7515734 40
7515735 40
7515739 40
7515829 105
7515883 124
7515915 119
7515921 119
7516072 39
7516073 40
7516078 38
7516079 39
7516082 39
7516151 106
7516152 106
7516153 106
7516154 106
7516208 119
7516209 126
7516240 126
7516241 126
7516242 126
7516256 129
7516556 41
7516571 52
7516652 42
7516669 42
7516768 18
7516769 18
7516770 21
7516778 10
7516779 10
7516782 94
7516825 123
7516826 123
7516834 124
7516838 127
7516842 127
7516860 123

7516872 13, 126
7517093 26
7517098 25
7517100 25
7517106 23
7517107 25
7517111 17
7517125 126
7517237 40
7517242 101
7517245 102
7517246 102
7517247 102
7517248 102
7517249 102
7517250 103
7517251 100
7517252 100
7517253 100
7517254 100
7517255 100
7517256 100
7517257 100, 108
7517258 100, 108
7517263 103
7517265 103
7517270 102, 103
7517271 102
7517275 102
7517281 102
7517282 101
7517283 102
7517284 102
7517286 103
7517287 103
7517289 103
7517290 101
7517291 102
7517292 102
7517293 102
7517294 101
7517299 101
7517301 101, 108
7517302 100, 108
7517311 102
7517318 50
7517320 30
7517360 100
7517365 101
7517371 103
7517437 107
7517438 107
7517439 107
7517440 107
7517441 107
7517494 52
7517497 62
7517555 52
7517572 123
7517642 93
7517647 93
7517660 50
7517686 97
7517688 97
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7517689 97
7517690 97
7517738 87
7517763 15
7517828 23
7517831 87
7517832 87
7517833 21
7517870 87
7517904 87
7517907 87
7517940 87
7517946 88
7517977 62, 75
7517992 101
7517993 27
7518096 125
7518103 102
7518123 105
7518124 105
7518126 105
7518127 105
7518128 105
7518130 105
7518131 105
7518132 105
7518149 55
7518150 55
7518174 102
7518176 103
7518199 127
7518212 126
7518290 78
7518311 100, 103
7518367 123
7518373 125
7518442 104
7518443 104
7518444 104
7518446 104
7518447 104
7518448 104
7518455 104
7518518 55, 64
7518528 126
7518534 126
7518553 104
7518554 104
7518637 55
7518638 55
7518639 55
7518642 55
7518684 125
7518739 41
7518764 20
7518872 38
7518884 103
7518885 100
7518886 102
7518887 103
7518888 100
7518896 41
7518900 103
7518939 105
7518943 103

7519002 41
7519052 19
7519070 18
7519284 114
7519285 113
7519286 114
7519287 113
7519288 114
7519289 113
7519290 114
7519291 113
7519293 114
7519294 113
7519295 114
7519296 113
7519297 115
7519298 115
7519331 106, 109
7519332 59
7519337 81
7519456 60
7519457 60
7519458 55
7519459 55
7519479 20
7519535 128
7519589 99
7519590 99
7519612 30
7520028 18
7520035 26
7520037 22
7520046 26
7520059 25
7520061 22
7520089 103
7520192 21
7520194 22
7520198 22
7520206 22
7520275 63
7520277 108
7520278 108
7520279 108
7520280 108
7520281 108
7521069 113
7521070 113
7521071 113
7521072 112
7521073 114
7521074 113
7521157 93
7521174 113
7521175 113
7521176 112
7521177 112
7521178 113
7521179 113
7521180 113
7521181 112
7521182 113
7521183 113
7521184 113
7521185 112

7521186 113
7521187 113
7521188 113
7521189 113
7521190 113
7521191 113
7521192 113
7521193 113
7521194 113
7521197 113
7521198 113
7521201 113
7521202 113
7521203 113
7521204 112
7521215 92
7521219 112
7521220 113
7521221 113
7521222 113
7521223 112
7521224 113
7521225 113
7521226 113
7521227 112
7521228 113
7521229 113
7521230 113
7521231 112
7521232 113
7521233 113
7521234 113
7521235 118
7521236 113
7521237 114
7521240 113
7521241 114
7521242 113
7521243 114
7521244 113
7521245 114
7521246 113
7521247 114
7521248 113
7521249 114
7521250 113
7521251 114
7521252 113
7521253 114
7521254 113
7521255 114
7521285 92
7521301 91
7521304 91
7521373 116
7521374 116
7521375 117
7521434 85
7521559 85
7521593 23
7521690 26
7521797 100
7522027 130
7522169 43
7522264 100, 108

7522265 100, 108
7522267 101
7522275 94
7522280 94
7522282 94
7522309 130
7522351 93
7522428 48
7522446 116
7522447 116
7522457 117
7522458 117
7522483 116
7522484 116
7522485 116
7522486 116
7522487 116
7522490 116
7522491 116
7522499 118
7522503 116
7522504 116
7522511 116
7522512 116
7522513 116
7522514 116
7522515 116
7522517 117
7522518 117
7522519 117
7522520 117
7522527 117
7522528 117
7522529 38
7522530 117
7522531 117
7522532 117
7522642 124
7522643 94
7522685 47
7522687 47
7522726 47
7522729 48
7522730 48
7522748 94
7522765 108
7522781 31, 91
7522782 31, 91
7522982 47
7522999 46
7523001 48
7523064 111
7523065 111
7523066 111
7523067 111
7523068 111
7523069 111
7523071 111
7523072 115
7523073 111
7523074 111
7523075 111
7523076 111
7523078 111
7523079 115
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7523089 111
7523091 111
7523092 112
7523093 112
7523094 112
7523127 108
7523128 108
7523129 108
7523231 112
7523232 112
7523233 112
7523234 112
7523259 110, 118
7523266 110
7523267 100
7523269 119
7523339 100
7523352 49
7523356 124
7523359 125
7523412 126
7523420 124
7523481 99
7523509 107
7523510 107
7523511 107
7523512 106
7523513 106
7523531 124
7523535 112
7523647 114
7523648 114
7523649 114
7523650 114
7523872 111
7523873 111
7523874 111
7523875 111
7523876 111
7523877 111
7523878 111
7523879 111
7523880 111
7523881 111
7523882 111
7523883 111
7523885 111
7523886 115
7523889 68
7523890 68
7523891 104
7523892 104
7523893 104
7523894 104
7523895 104
7523897 68
7523898 68
7523977 108
7524026 70
7524027 70
7524029 70
7524030 70
7524054 28
7524055 28
7524057 27

7524115 107
7524116 107
7524117 107
7524118 107
7524127 65
7524128 65
7524129 49
7524134 101
7524154 109
7524157 109
7524158 109
7524159 109
7524160 109
7524161 109
7524165 123
7524176 109
7524184 128
7524247 128
7524248 128
7524249 128
7524250 128
7524400 125
7524493 129
7524498 129
7524708 129
7524776 128
800226 113
8003300 130
8003380 129
800340 115
800341 115
8003460 130
8003850 127
8004020 127
800446 112
800448 113
8004561 129
8004630 127
8004660 127
8004690 131
8004710 130
8004740 125
800574 112
800575 112
8501990 14
9103756 31
930195 33
930196 34
930197 34
930198 33
930199 34
930200 33
930201 33, 52
930202 33
930203 33
930204 33, 131
930205 33
A102312 119
A102313 119
A90570 63
D1224249 58, 64
D1228788 65
D7524177 58, 64
D7524178 58, 64
D7524179 58, 64

D7524180 58, 64
D7524181 58
D7524182 58
D7524356 29
D7524413 99
D7524505 114
D7524506 113
D7524507 114
D7524508 114
D7524509 114
D7524510 114
D7524511 114
D7524512 114
D7524513 114
D7524514 114
D7524515 114
D7524516 114
D7524517 114
D7524518 114
D7524519 114
D7524520 114
D7524521 114
D7524522 115
D7524523 114
D7524524 114
D7524525 114
D7524526 114
D7524527 114
D7524528 114
D7524529 114
D7524530 114
D7524531 114
D7524532 114
D7524533 114
D7524534 114
D7524535 114
D7524536 114
D7524537 114
D7524538 112
D7524539 112
D7524540 112
D7524541 112
D7524542 112
D7524543 112
D7524544 112
D7524545 112
D7524546 112
D7524547 112
D7524548 112
D7524549 112
D7524550 112
D7524551 112
D7524552 112
D7524553 115
D7524554 115
D7524555 115
D7524556 115
D7524557 115
D7524558 115
D7524559 115
D7524560 114
D7524561 114
D7524562 114
D7524563 114
D7524565 112

D7524566 112
D7524567 112
D7524568 115
D7524569 112
D7524570 112
D7524582 101
D7524583 101
D7524584 101
D7524585 101
D7524586 101
D7524682 103
D7524683 103
D7524692 103
D7524694 99
D7524695 99
G11954 49
J011140 118
J011156 118
T000077 89
T017982 80
T102469 84
T109074 84
T113653 83
T117516 88
T123927 86
T127694 84
T130621 84
T184463 88
T185818 89
T185819 89
T187466 88
T187474 88
T238933 80
T244766 83
T244768 83
T245167 78
T245169 78
T245171 78
T349436 88
T349465 88
T371316 85
T371324 85
T371734 84
T371745 84
T374288 89
T403912 89
T433359 89
T485071 88
T720413 78
T720698 81
T720701 81
T720772 80
T720774 80
T797238 78
T797240 78
T799886 81
T841268 83
T879868 83
T885381 83
T885382 83
Z300473 83
Z301522 83
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