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We are Everywhere It Matters.

It matters that we help the world become a cleaner, safer, healthier place.
It matters that our products and services solve problems –

today and tomorrow.

It matters that we are able to serve our customers wherever they need us,
including restaurants, hotels, hospitals, long-term care, educational and

industrial facilities around the globe.

It matters that our customers succeed.

That’s why Ecolab is Everywhere It Matters.
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Maskinoppvask fast form
Solid Clean S Nyskapende, høykonsentrert alkalisk maskinoppvaskmiddel

i fast form, spesielt velegnet til bruk i bløtt vann.
Enestående avfettende egenskaper, effektiv mot
proteinbelegg og motvirker slitasje på glass. Må ikke brukes
på aluminium eller andre bløte metaller. Uten NTA, EDTA,
fosfat og klor. Produktet er miljømerket med Svanen.

4 x 4,5 kg kapsel 9067230

Solid Clean M Nyskapende, høykonsentrert, alkalisk maskinoppvask i fast
form velegnet til bruk i middels hardt vann. Effektiv mot
gjenstridig smuss, også te- og kaffeflekker. Må ikke brukes
på aluminium eller andre bløte metaller. Uten NTA, EDTA,
fosfat og klor. Produktet er miljømerket med Svanen.

4 x 4,5 kg kapsel 9067190

Solid Clean H Nyskapende, høykonsentrert, alkalisk maskinoppvask i fast
form velegnet til bruk i hardt og meget hardt vann. Effektiv
mot gjenstridig smuss, også te- og kaffeflekker. Motvirker
oppbygging av kalkbelegg. Må ikke brukes på aluminium
eller andre bløte metaller. Uten NTA, EDTA, fosfat og klor.
Produktet er miljømerket med Svanen.

4 x 4,5 kg kapsel 9070340

Solid Protect Høykonsentrert maskinoppvaskmiddel i fast form med
metallbeskyttelse for maksimale rengjøringsresultater ved
middels hardt vann. Produktet er miljømerket med Svanen.

4 x 4,5 kg kapsel 9006270

Maskinoppvask pulver og tabs
Guardian Dnf Maskinoppvaskmiddel i pulverform. Uten klor for alle typer

husholdningsmaskiner.
6 x 2,4 kg flaske 9037640

Guardian Clean Maskinoppvask tabletter som effektivt fjerner vanskelig
smuss. Esken inneholder 200 tabletter. Produktet er
miljømerket med EU-blomsten.

4 kg eske 9046400

Maskinoppvask flytende
Trump Metal Pro
Special

Maskinoppvaskmiddel med metallbeskyttelse. Egnet for
bruk på aluminium og andre bløte metaller.

3 x 5 l kanne
25 kg kanne
250 kg fat

9057200
9057220
9057230

Trump Shield
Special

Flytende, høykonsentrert maskinoppvaskmiddel til forhold
med bløtt vann. Det er en del av Ecolabs innovative serie
med produkter uten NTA, EDTA, fosfat og klor.

4 x 5 l kanne
25 kg kanne

9055270
9055300

Topmatic Clean Flytende, høyeffektivt og konsentrert maskinoppvaskmiddel
spesielt effektivt der det er rester av stivelse og te- og
kaffeflekker. Produktet er basert på innovative ingredienser
som fjerner kraftig smuss og garanterer resultater uten
behov for omvask. Uten NTA, EDTA, fosfat og klor. Produktet
er miljømerket med Svanen.

12 kg kanne
3 x 5 l kanne

9054900
9055920
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Maskinoppvask flytende
Topmatic Perfect Høykonsentrert, flytende maskinoppvask uten fosfat og klor. 25 kg kanne

250 kg fat
9014000
9014120

Instrumentvaskemiddel
Topmatic Clinil NR Alkalisk maskinoppvaskmiddel til bruk i

instrumentvaskemaskiner og bekkenspylere.
3 x 5 l kanne 9047780

Tørremiddel fast form
Solid Clear Dry
Clean

Superkonsentrert tørremiddel i fast form. Fargekodet
lettvektsblokk som varer lenge. Enestående, skinnende
resultater på glass, plast, sølv og porselen.

2 x 1,1 kg block 9073580

Solid Clear Dry Nøytralt tørremiddel i fast form. Gir meget bra avrenning og
rask og flekkfri selvtørking av oppvaskgods.

2 x 1 kg kapsel 9009550

Tørremiddel flytende
Clear Dry Classic Clear Dry Classic er et nøytralt tørremiddel for automatisk

dosering. Gir meget bra avrenning og rask og flekkfri
selvtørking av oppvaskgods.

2 x 5 l kanne
20 kg kanne

9013660
9013680

Clear Dry HD Surt tørremiddel for bruk i oppvaskmaskiner i storkjøkken.
Egnet for bruk i middels til hardt vann.

2 x 5 l kanne 9013690

Clear Dry HDP Høykonsentrert tørre -og avspenningsmiddel til bruk ved
vanskelige vannforhold.

2 x 2 l pose 9036160

Toprinse Clean Nøytralt, flytende tørremiddel som fremskynder tørkingen,
og etterlater oppvaskgodset skinnende rent og tørt.
Produktet er miljømerket med Svanen.

2 x 5 l kanne
20 kg kanne
200 kg fat

9046380
9075750
9075120

Toprinse Uni Flytende tørremiddel, spesielt velegnet for mindre
oppvaskmaskiner.

4 x 1 l flaske 9029580

Toprinse Neutral Nøytralt tørremiddel. Gir oppvaskgodset optimal glans.
Produktet er miljømerket med Svanen.

2 x 5 l kanne 9050950
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Bløtlegging og avkalkning
Dip-it Liquid NR Rengjørings- og bløtleggingsmiddel. Egnet for bløtlegging og

bleking av misfarget oppvaskgods og for rengjøring av
kaffetraktere, dispensere og beholdere for te og kaffe.

6 x 1 l flaske 9050770

Dip-It Plus Bløtleggings- og blekemiddel for misfarget oppvaskgods av
porselen, plast, rustfritt m.m. Fjerner effektivt te- og
kaffeflekker. Pulver.

6 x 2,4 kg flaske 9036740

Assure Liquid Bløtleggingsmiddel for porselen, bestikk, sølv og rustfritt
stål. Velegnet til avoksidering av sølv.

2 x 5 l kanne 9034160

Solid Assure Plus Bløtleggingsmiddel i fast form for sølv og rustfritt. Også
egnet for lettere rengjøring av rustfrie overflater.

2 x 4,5 kg kapsel 9033410

Lime-A-Way Extra Konsentrert, sur formel som fjerner selv de vanskeligste
kalkavleiringer. Velegnet til avkalking av oppvaskmaskiner.
Må ikke benyttes på kobber, sink og porøs emalje eller
marmoroverflater.

2 x 5 l kanne 9035260



Solid tørremiddel
Ecolabs siste nyskapning når det gjelder å oppnå skinnende resultater

For at gjestene skal oppleve restaurantbesøket som optimalt, holder det ikke at servise, glass og bestikk er rent, 
det må være skinnende rent. Ecolab løfter Solid-konseptet til et nytt nivå og introduserer Solid Clear Dry Clean 
tørremiddel i fast form på markedet. Solid Clear Dry Clean gir ikke bare skinnende rent servise, men fremskynder 
også tørkeprosessen. Dette effektiviserer vaskeprosessen din.

=+ +

RIKTIGE 
Produkter

RIKTIG 
Dosering

RIKTIGE 
Prosedyrer

RIKTIGE
Resultater

Ytelse HAR BETYDNING:

Enestående resultat på alle typer oppvaskgods 
         inkludert plast, glass, sølvtøy og porselen

Fremskynder tørkeprosessen og gir umiddelbart 
         tørt oppvaskgods

Sikkerhet HAR BETYDNING:

Enkel og ergonomisk håndtering av refill 
         - lettvektskapsel 1,1 kg

Sikker i bruk, doseres gjennom en lukket dispenser
Lukket system, ingen blanding med andre produkter
Reduserer risikoen for etseskader og uhell
Veggmontert dispenser

Bærekraftighet HAR BETYDNING:

95 % mindre avfallsemballasje
70 % mindre transportvolum
Riktig dosering til enhver tid hindrer overforbruk av kjemi

  

Effektivitet HAR BETYDNING:

Høykonsentrert: To 1,1 kg kapsler tilsvarer opptil 
         30 liter vanlig, flytende tørremiddel.

100 % tom kapsel, ingen produktrester
Konsentrert produkt som varer lenge
Minimerer behov for lagringsplass
Solid Rinse dispenseren har alarm for lavt 

         produktnivå - aldri tom dispenser

For å oppnå det beste hygieniske resultatet, 
bruk Solid Clear Dry Clean i kombinasjon med et 

maskinoppvaskmiddel i fast form fra Ecolab.
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Manuell oppvask flytende
Assert Clean Manuelt oppvaskmiddel uten farge og parfyme. Produktet

er miljømerket med EU-blomsten.
6 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

9031250
9031270

Assert Lemon Assert Lemon er et konsentrert, flytende oppvaskmiddel og
manuelt rengjøringsmiddel med sitronduft. Egnet for
rengjøring av panner, kjeler, servise, overflater etc.

6 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

9032270
9031660

Dishguard 71 Manuelt oppvaskmiddel for porselen, glass, bestikk, kjeler
og gryter. Også egnet til generell rengjøring av overflater.
Hudvennlig formel uten parfyme. Produktet er miljømerket
med Bra Miljöval.

4 x 1 l flaske 9008490

Pantastic Clean Utmerket manuelt oppvaskmiddel også egnet for generell
rengjøring på kjøkken. Kan benyttes til rengjøring av gulv,
vegger og glass og skader ikke malte flater. Uten farge og
parfyme. Produktet er miljømerket med Bra Miljöval.

6 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

9031290
9031680

Dishguard 72 Antimikrobielt manuelt oppvaskmiddel for porselen, glass,
bestikk, kjeler og gryter. Også egnet til generell rengjøring
av overflater. Oppfyller EN 1276 og EN 1650.

4 x 1 l flaske 9011370

Oasis Pro 71
Premium

Høykonsentrert, parfymefritt produkt til manuell oppvask.
Egnet for alle typer kasseroller, stekepanner, porselen etc.
Konsentrat produkt for utblanding i Oasis Pro dispenser.

2 x 2 l pose 9052000

Manuell oppvask fast form
Solid Pantastic Plus Høykonsentrert manuelt oppvaskmiddel i fast form med

meget god fettløsende effekt. Også meget godt egnet som
allrengjøringsmiddel. Har en frisk duft av sitron.

4 x 2,5 kg kapsel 9031100

Rengjøring og desinfeksjon
Mikro-Quat Extra Høyeffektivt, flytende rengjørings- og desinfeksjonsmiddel

uten NTA, EDTA, parfyme og farge med hurtig,
bredspektret antimikrobiell funksjon. Produktet gir
utmerket vaskeeffekt og emulgerer fett og gjenstridig
smuss.

2 x 5 l kanne 9038380

Sirafan Speed Hurtig desinfeksjon i klar-til-bruk løsning. Ikke behov for å
skylle av.

6 x 750 ml flaske 9033070

Renolit Klor Husholdningsklor egnet til bleking og desinfeksjon. Må ikke
brukes til syntetiske fibre, kulørt tøy, silke eller ull.

15 x 750 ml flaske
4 x 5 l kanne

9047110
9047090
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Rengjøring og desinfeksjon
Eco-Bac Wipes Desinfeksjonsservietter for rengjøring og desinfeksjon av

utstyr, kontaktpunkter etc. Størrelse 200x200 mm. Ikke
behov for å skylle av. Leveres i Jumboboks eller som refill
til Penguin 2U dispenser.

6 x 150 servietter
6 x 200 servietter

9051300
9053540

Eco-Bac
veggholder til
Jumboboks

Veggholder til Eco-Bac Jumboboks. 1 x 1 stykk 10024571

Penguin 2U
wipedispenser

Dispenser for refill av Eco-Bac wipes 10177466

Foamguard 20 Skumrengjøring og desinfeksjonsmiddel. For alle vaskbare
overflater og utstyr i kjøkken. Skum trenger i gjennom til
mer utilgjengelige områder og forlenger kontakttiden.
Produktet er bakteriedrepende i hht. EN 1276 ved 1,25 %
(125 ml/10 l) - 5 minutter og soppdrepende ihht. EN 1650
ved 1,25 % (125 ml/10 l ) - 15 minutter.

10 l kanne 9038330

Desguard 20 Rengjørings- og desinfeksjonsmiddel. For alle vaskbare
overflater og utstyr i kjøkken. Oppfyller kravene til EN
1276, EN 1650 og EN 13697.

4 x 1 l flaske 9008190

Oasis Pro 20
Premium

Et allrengjørings- og desinfeksjonsmiddel som dreper
bakterier og sopp i matproduksjonsområder og på utstyr.
Oasis Pro 20 Premium er bakteriedrepende i henhold til EN
1276 og EN 13697 ved 100 ml/10 l (1%) / 5 minutter;
soppdrepende i henhold til EN1650 og EN 13697 ved 100
ml/10 l (1%) / 15 minutter

2 x 2 l pose 9051700

Grovrengjøring og avfetting
Renolit Clean S Miljømerket, daglig allrengjøring til alle vannbestandige

overflater i kjøkken. Renolit Clean S er basert på en
spesiell kombinasjon av tensider, og fjerner raskt
gjenstridig fett og smuss. Produktet er miljømerket med EU
-blomsten.

2 x 5 l kanne
6 x 1 l flaske

9064160
9070560

FoamGuard Hydro
10

Skumrengjøringsmiddel til daglig bruk, velegnet for hardt
vann. FoamGuard Hydro 10 fjerner effektivt fett, proteiner,
olje og smuss fra alkali- og vannbestandige overflater i
kjøkken, kantiner og områder med
næringsmiddeltilberedning i supermarkeder. Den
avanserte skummende formelen fester godt til vertikale og
vinklede overflater og forenkler rengjøringen av store og
velutstyrte kjøkken.

2 x 5 l kanne 9075290

Floorguard 30 Gulvrengjøringsmiddel som effektivt fjerner organisk
smuss som f.eks fett og proteiner. Produktet er
lavtskummende og velegnet til alle typer
gulvvaskemaskiner og vanlige moppesystemer. Jevnlig
bruk av Floorguard 30 hindrer gråning av gulvet.

4 x 1 l flaske 9008210
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Grovrengjøring og avfetting
Oasis Pro 30
Premium

Alkalisk gulvrengjøringsmiddel. Fjerner fett, olje og andre
typer smuss. Egnet til bruk i alle typer gulvvaskemaskiner,
skuremaskiner og vanlige moppesystemer.

2 x 2 l pose 9051720

FoamGuard Hero
10

Klorholdig, alkalisk skumrengjøringsmiddel velegnet til
fjerning av fett og smuss fra alle alkali- og vannbestandige
overflater i for eksempel kjøkken og ferskvareavdelinger.
Den avanserte, skummende formelen sørger for økt feste
på vertikale overflater og gir rask, kraftig og hygienisk
rengjøring. Bruksområdet inkluderer utstyr til tilberedning,
utstyr i rustfritt stål, tilberedningsbord, arbeidsoverflater,
gulv, vegger og flisbelagte overflater etc.

2 x 5 l kanne 9075330

Klenz Skum Special Kraftig klorbasert rengjøringsmiddel til sterkt tilsmussede
flater som tåler sterk alkali. f.eks. grovrengjøring av gulv,
frityrer, ovner etc.
Produktet er skummende, noe som gjør den velegnet til
bruk i skumanlegg. Drøy og økonomisk i bruk grunnet sitt
høye innhold av aktive stoffer.

4 x 5 l kanne 9013330

Renolit 400 Alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel for
kjøkkenoverflater og ovner. Kan benyttes på alle metaller,
inkludert aluminium. Formelen er også meget godt egnet
for bløtlegging og kan også benyttes med spray- og
skumanlegg.

2 x 5 l kanne
220 kg fat

9031620
9041490

Wash'n  Walk Revolusjonerende gulvrengjøring formulert for permanent
å fjerne smuss og fett fra glatte gulv. Helt uten behov for
skylling. Basert på patentert teknologi som bryter ned
fettavleiringer og gjør gulvene rene og sikre. Den
avanserte formelen kombinerer biologiske ingredienser.

2 x 5 l kanne 9038910

Allrengjøring
Oasis Clean 10 S Oasis Clean 10 S er et konsentrert allrengjøringsmiddel

som enkelt fjerner olje, fett og smuss på alle typer
vannbestandige arbeidsflater; bord, stoler f.eks. i
restauranter og kantiner. Oasis Clean 10 S er biologisk
nedbrytbar, fargekodet og mild mot overflater, men med
en kraftig rengjøringseffekt. Produktet er miljømerket med
EU-Blomsten.

2 x 2 l pose 9064240

Renolit Spray Klar-til-bruk allrengjørings- og avfettingsmiddel til alle
typer vaskbare overflater i kjøkken, også aluminium.
Renolit Spray fjerner raskt og effektivt gjenstridig smuss,
fett og oljer.

12 x 750 ml flaske 9074110

Allguard 10 Allrengjøringsmiddel og avfetting til daglig rengjøring av
arbeidsflater, vegger, gulv og utstyr. Effektive tensider
fjerner fett og vanskelig smuss. Også egnet for rengjøring
av ventilatorer.

4 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

9008150
9017120

Spray Cleaner Klar-til-bruk spray for rengjøring av alle overflater som
glass, speil og alle andre overflater som tåler vann.
Aerosolforpakning.

12 x 500 ml flaske 9036640
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Skurekrem
Rilan Clean Flytende skurekrem i bruksløsning. Ripefri. Velegnet til

daglig og grundig rengjøring av sterkt tilsmussede
gjenstander og overflater, som f.eks.emalje, keramikk,
laminater, plast, rustfritt stål m.m. Produktet er
miljømerket med EU-blomsten.

6 x 500 ml flaske 9050570

Rilan Flytende skurekrem i bruksløsning. Ripefri. Velegnet til
daglig og grundig rengjøring av sterkt tilsmussede
gjenstander og overflater, som f.eks.emalje, keramikk,
laminater, plast, rustfritt stål m.m.

6 x 750 ml flaske 3024750

Ovnsrengjøring
Grease Express Meget effektiv grillrengjøring for høye temperaturer.

Hurtigvirkende, ikke-etsende grillrengjøring som er enkel å
bruke. Ingen ventetid for nedkjøling av grillen før
rengjøring betyr mer effektiv arbeidstid.

4 x 1 l flaske 9027160

Tilbehør Grease
Express

Tilhørende rengjøringrekvisita som f.eks. grillskrape/nal
(B), grillpad m/holder (A) effektiviserer rengjøringstiden.
Refill til grillpad (C).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 15 stykk

A - 10000389
B - 10000278
C - 10000351

Greasestrip Plus Konsentrert ovnsrengjøring og avfetting. Designet for
generell kjøkkenrengjøring. Trenger ned i og løser opp
vanskelig smuss. Benyttes på kalde overflater.

2 x 5 l kanne 9031970

Greasecutter Fast
Foam

Høyeffektivt, kraftig grillrengjørings- og avfettingsmiddel.
Formelen gjør at skummet sitter fast på vertikale overflater
og fjerner raskt selv det mest gjenstridige smuss og
fastbrente fett. Den spesielle formelen, brukt sammen med
skumpistolen, gjør at man unngår spraytåke og sikrer
dermed et trygt arbeidsmiljø.

4 x 750 ml flaske 9052810

Oven Cleaner
Power

For rengjøring av ovner med integrert rengjøringssystem.
Konsentrert, alkalisk, avfettende rengjøringsmiddel.
Produktet rengjør ovner både ved varme (maks. 50°C) og
kalde temperaturer.

4 x 5 l kanne 9019640

Oven Rinse Power For rengjøring av ovner med integrert rengjøringssystem.
Konsentrert skyllemiddel. Fjerner rester av salt fra vann og
tilberedning. Egnet for alle vannkvaliteter.

2 x 5 l kanne 9021430

Rational Detergent
Tabs

Rengjøringstabletter til Rational 6 kg spann 9061910

Rational Rinse Tabs Skyllemiddeltabletter til Rational 3 kg spann 9061930
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Spesialprodukter
Freedrain Biologisk produkt som eliminerer ubehagelig lukt,

motvirker oppbygging og ansamling av fett, samt
framskynder nedbrytingen av organisk avfall. Renser og
vedlikeholder avløp og fettutskillere.

10 l kanne
6 x 2 l flaske

9013550
9013530

Ne-O-Dor Luktfjerner egnet for å fjerne alle vonde lukter fra mat og
matavfall. Spesielt egnet for avfallsområder, avløp og
fettutskillere.

6 x 750 ml flaske 9006830

Freezer Cleaner Rengjøring for lave temperaturer. Formelen løsner effektivt
vanskelig smuss på kort tid og virker selv ved -30°C. Dette
gir kortere rengjøringstid og hjelper deg å holde kjøl og
frys rene til enhver tid.

2 x 5 l kanne 9009590

Metalloverflater
Chromol Vedlikeholder og beskytter overflater av rustfritt stål.

Chromol etterlater en beskyttende film på overflaten som
forhindrer ny tilsmussing. Vanndråper preller av overflaten.
Enkel og ergonomisk i bruk med en behagelig duft.  Klar-til
-bruk med spraypistol.

6 x 500 ml flaske 9029390

Helios Brillant Rengjøring og vedlikehold av alle metalloverflater som
rustfritt stål, krom, nikkel og messing. Også egnet for
syrebestandige glasskeramiske komfyrtopper og kjeler.
Produktet brukes ufortynnet.

6 x 500 ml flaske 9012640



I de daglige hygieneprosessene innen næringsmiddelindustrien, i restauranter, 
hoteller, sykehus, rengjøringsbyråer og vaskerier er det ikke bare viktig å bruke de
riktige produktene, men også de riktige prosedyrene. Våre erfarne Ecolab representanter 
tilpasser våre systemer til din bedrifts spesielle behov, der vi tar hensyn til vannforhold 
og smussnivå. For å oppnå de mest kostnadseffektive, miljøvennlige og brukervennlige 
vaskeprosesser i din bedrift, kommer din Ecolab representant på jevnlige servicebesøk 
for å sikre at de riktige produktene blir brukt og prosedyrer blir fulgt.

Ecolabs unike serviceoppfølging:

Besøksrapporter blir lagret på Ecolab sin Pc
Kontroll, observasjoner, anbefalinger 

         og tiltak ved kritiske kontrollpunkter
Opplæring på brukerstedet for å løse problemer
Presentasjon av observasjoner og tiltak som er utført

Regelmessig service og riktig opplæring betyr mye

Ecolab er en serviceorganisasjon som dekker hele Norge: kundene våre serves 
av 39 distriktssjefer med support fra ansvarssjef, fem regionssjefer og tre 
Key Accounts. Ved hjelp av en bred serviceorganisasjon kan Ecolab sørge for 
rene, sikre og effektive resultater uavhengig av hva slags type drift du har. Din 
bedrift får et skreddersydd rengjøringsprogram og vi sørger for en enkel og 
grei implementering av systemer og produkter. Din Ecolab representant følger 
opp de ansattes kunnskap om bruk av riktige produkter, i riktige mengder og 
på riktig måter for å opprettholde et optimalt nivå på hygiene, sikkerhet, 
kostnadseffektivitet og miljøvennlighet.
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Preven's Paris
Preven's Paris
Dispenser

Diskret og moderne dispenser. Designet for hotellrom. 1 x 1 stykk 10200702

Preven 's Paris Kiwi Refill til Preven's Paris dispenser. Dusjgelé med duft av kiwi
velegnet til hånd, kropp og hår. Kombinasjonen av den
klare grønne fargen, den friske duften og vitaminer  virker
forfriskende og stimulerende.

20 x 220 ml refill 9055720

Preven 's Paris
Karité

Refill til Preven's Paris dispenser. Dusjgelé velegnet til hår,
kropp og hender med karitémelk som gir fukt til huden og
holder den myk og glatt.  Anti-stressfunksjon, den virker
avslappende og beroligende. Duften av søt mandel og
vanilje revitaliserer sansene.

20 x 220 ml refill 9055750

Preven 's Paris
Grenade

Preven's Paris Grenade er en hudvennlig dusjgelé med duft
av granateple, rik på vitaminer og sporstoffer. Den
velduftende bade-/ dusjgeléen virker stimulerende og
oppkvikkende og gir ny energi i hverdagen. Produktet er
miljømerket med EU-Blomsten.

20 x 220 ml refill 9055770

Premium Line
Premium Line
Shower Gel &
Shampoo

Refill til Premium Line dispenser. Såpe, dusjkrem og
sjampo. Skånsom mot kropp og hår. Mildt parfymert.

24 x 350 ml refill 9005610

Premium Line
Cosmetic

Refill til Premium Line dispenser. Drøy vegetabilsk
kremsåpe for håndvask og kroppshygiene. Mildt parfymert
uten farge.

24 x 350 ml refill 9005620

Premium Line
Clean

Refill til Premium Line dispenser. Drøy vegetabilsk
kremsåpe for hår, kropp og håndvask. Frisk duft. Produktet
er miljømerket med EU-blomsten.

24 x 350 ml refill 9053870

Premium Line
dispenser

Hvit, elegant og solid dispenser utviklet for dagens behov.
Premium Line dispenseren er en moderne og diskret
dispenser som glir naturlig inn i sine omgivelser. Leveres i
hvit (A), ivory (B) og sort (C) for 350 ml refill. Sølv er ikke
lagervare og må bestilles separat i ønsket antall.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10004755
B - 10105522
C - 10105520

Maximum dispensere
Maximum 1B Hvit automatisk batteridreven dispenser for duftrefill.

Justerbar dosering. Inkludert batterier.
1 x 1 stykk 10013038

Maximum 2 Hvit, hygenisk albuebetjent dispenser for dosering av
Prevens Paris Gel, Premium Line Cosmetic og Epicare
-produkter i 500 ml flasker. Vindu som viser produkt i
dispenseren. Låsbar.

1 x 1 stykk 10000005
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Maximum dispensere
Maximum 3 Hvit, hygienisk dispenser for papirhåndklær. Vindu som

viser nivå av papir igjen på dispenseren. Låsbar. Egnet for
både ZZ-papir og foldet tørkepapir.

1 x 1 stykk 10000035

Maximum 4 Hvit, hygenisk toalettrullholder for 2 små toalettruller.
Vindu som viser nivå av papir igjen. Låsbar.

1 x 1 stykk 10000385

Maximum 5 Jumbo Dispenser for toalettpapir, store ruller. 1 x 1 stykk 10000348

Maximum 6 Albuebetjent skumsåpedispenser for kostnadseffektiv og
enkel dosering. Skumpumpe A - 10012842 1x10 stk.

1 x 1 stykk
1 x 10 stykk

10001378
A - 10012842

Papir
Maxi Tørk
Dispenser

Dispenser for store kjøkkenpapirruller. 1 x 1 stykk 10018151

Maxi Tørk Papir Papir for bruk i Maxi Tørk dispenser. 275 m. 1 x 6 rull 10106405

Mini Tørk dispenser Dispenser for små kjøkkenpapirruller. 1 x 1 stykk 10019000

Mini Tørk papir Papir for bruk i Mini Tørk dispenser. 120 m pr.rull 1 x 12 rull 10002911

Toalettpapir Små ruller med toalettpapir til Maximum 4 dispenser. 28 m
pr.rull

1 x 64 rull 10018152

T-Tørk Toalettpapir Store ruller med toalettpapir for Maximum 5 dispenser.
380 m pr. rull

1 x 6 rull 10106404

Foldet papir Tørkepapir for Maximum 3 dispenser. 20 pakker à 120 ark
(2400 ark)

1 x 20  stykk 10021387
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Papir
ZZ- foldet papir ZZ- foldet tørkepapir for Maximum 3 dispenser. 15 pakker

á 200 ark.
1 x 15 stykk 10022753

Hånd og kroppsvask
Premium Line
Cosmetic

Refill til Premium Line dispenser. Drøy vegetabilsk
kremsåpe for håndvask og kroppshygiene. Mildt parfymert
uten farge.

12 x 1 l refill 9054400

Cosmetic Plus Maxi
Dispenser

Elegant, solid dispenser utviklet for dagens behov. Et
større alternativ til bruk i større fellesrom og
publikumstoaletter. Dispenser for 1 l refill. Hvit.

1 x 1 stykk 10018691

Epicare 1 Mild, flytende såpe med frisk duft og fint skum. pH nøytral.
Tørker ikke ut huden. Ideell for skånsom rengjøring av
kropp og hender.

12 x 500 ml flaske
3 x 5 l kanne

9025450
9003010

Epicare 2 Foam Mild, skummende pH-nøytral håndvask uten farge og
parfyme. Epicare 2 Foam er meget velegnet til bruk i
områder med næringsmiddelhåndtering. Kostnadseffektiv
dosering via Ecolabs Maximum 6 skumsåpedispenser.

6 x 400 ml flaske 9073760

Epicare Clean Mild og hudvennlig vaskelotion for hånd-, kropp og hår
uten parfyme og kunstige fargestoffer. Nøytral pH.
Produktet er miljømerket med EU-blomsten.

12 x 500 ml flaske
2 x 5 l kanne

9053860
9054360

Favola Mild håndsåpe/dusjsåpe for håndvask og kroppshygiene.
Mildt parfymert.

4 x 5 l kanne 9054320

Ecolab stolpe Ecolab Stolpe for montering av Modular Touch Free
dispenser/valgt dispenser. Lett å flytte til ønsket
plassering. Representativt design for
resepsjonsområder/publikumsområder.

1 x 1 stykk 10108350

Modular Touch
Free Dispenser

Modular Touch Free Dispenser for etterfylling av håndsåpe
og hånddesinfeksjon. Kan monteres på Ecolab Stolpe
10108350. Tryggere personlig hygiene med berøringsfri
dispenser.

1 x 1 stykk 10108351

Modular dispenser Såpedispenser for påfylling fra 5 liters kanner i
Epicare-serien eller Favola.

1 x 1 stykk 10010676
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Hånd og kroppsvask
Ladon Såpestykker. Mild, fast såpe. 30 x 100 g stykk 3015970

Manoclean Manoclean er spesielt egnet til vask av meget tilsmussede
hender.
Spesielt egnet til bruk innen næringsmiddelindustrien og
på verksteder for fjerning av olje og fett.

12 x 1 l flaske
4 x 5 kanne

2300780
2300140

Desinfeksjon
Epicare 3 Hygienisk vaskelotion for hender uten parfyme og kunstige

fargestoffer. Opprettholder hudens beskyttelse med en
naturlig pH-verdi.

12 x 500 ml flaske 2283224

Epicare 4 Epicare 4 er en hygienisk vaskelotion med farge og
parfyme. Epicare 4 opprettholder hudens beskyttelse med
en naturlig pH-verdi.

12 x 500 ml flaske 9063860

Epicare Des Hånddesinfeksjon uten farge og parfyme. Produktet er
bakteriedrepende og soppdrepende og effektiv mot
Rotavirus, Adenovirus og Murine Norovirus.

6 x 500 ml flaske 9057910

Preven's Paris Gel Klar, fargeløs alkoholbasert håndgelé uten parfyme som gir
hurtig og effektiv hånddesinfeksjon uten bruk av vann.
Preven's Paris Gel inneholder fuktighetsbevarende
ingredienser og huden føles myk og behagelig. Meget
velegnet til sensitiv hud.

6 x 500 ml flaske 9076180

Aseptil Wipes Desinfeksjonsservietter. Kan brukes til personlig hygiene
og til objektrengjøring. Holder i rustfritt stål er tilgjengelig
på varenummer 10022623.

1 x 100 stykk
1 x 1 stykk

9030200
10022623

Lotion
Epicare 7 Hudlotion ideell for hyppig bruk. Uten parfyme.

Opprettholder hudens naturlige fuktighetsbalanse.
12 x 500 ml flaske 9025570

Epicare 9 Håndkrem for pleie av ekstra tørr hud. Den er nøye utvalgt
til profesjonell bruk der det kreves hyppig anvendelse og
samtidig stilles krav om optimal beskyttelse av huden.
Trenger hurtig inn huden og etterlater huden myk med en
behagelig duft. Epicare 9 er spesielt beregnet på skadet og
belastet hud som trenger beskyttelse og pleie. Epicare 9
gjenoppbygger og pleier huden slik at hudens naturlige
fuktighet og smidighet raskt reetableres. Den regulerer
også hudens fett- og vanninnhold

12 x 200 ml tube 9054460
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Daglig rengjøring og vedlikehold av gulv
Oasis Pro 33
Premium

Grovrengjøringsmiddel til harde gulv. Har en
førsteklasses fukteevne for bruk på mikroporøse og
ujevne gulv, er også egnet for alle blanke gulv.
Skylling er ikke nødvendig.

2 x 2 l pose 9053570

Oasis Clean 32 S Oasis Clean 32 S er et konsentrert, skyllefritt
gulvrengjøringsmiddel, velegnet til blanke gulv. Oasis
Clean 32 S rengjør grundig, reduserer oppbygging av
smuss ved regelmessig bruk og etterlater synlig rene
gulv. Oasis Clean 32 S er fargekodet og biologisk
nedbrytbar. Produktet er miljømerket med Svanen.

2 x 2 l pose 9064260

Magic Maxx Universalt  rengjøringsmiddel med meget gode
fuktende egenskaper for manuell og maskinell
rengjøring. Basert på en ny generasjon aktive
ingredienser, reduserer Magic maxx hyppigheten for
vedlikeholdsrengjøring og gir en utmerket
rengjøringsprestasjon, spesielt på porøse overflater
som uglaserte fliser.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3045460
3045440

Brial Shine Universalt rengjøringsmiddel til daglig rengjøring av
alle vaskbare flater og gulv. Meget godt egnet til
polishbehandlede gulv.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3007230
3026850

Brial Clean S Brial Clean S er et effektivt og mildt
allrengjøringsmiddel som rengjør ute å etterlate striper
selv på sensitive overflater. Brial Clean S er biologisk
nedbrytbar, pH-nøytral og mild mot huden. Produktet
er miljømerket med EU-Blomsten.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3057000
3057140

Indur Fast Vaske- og pleiemiddel med voks til alle vaskbare gulv.
Også velegnet til porefylling, polering og
spraypolering. Sklihemmende og antistatisk. Med
parfyme.

2 x 5 l kanne 3029930

Indur maxx Gulvrengjøringsmiddel med fuktende egenskaper.
Indur Maxx er et konsentrert skyllefritt
gulvrengjøringsmiddel som etterlater en
smussavvisende film på overflaten.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3052060
3052020

Satiné Clean Vaske- og pleiemiddel på såpebasis. Uten voks. Til
daglig rengjøring av alle vaskbare flater. Anbefales til
områder med flere typer gulvbelegg. Uten farge og
parfyme. Produktet er miljømerket med EU-blomsten.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3016900
3046090

Indur Restorer
Spray

Klar-til-bruk glans- og vedlikeholdsprodukt til
polishoverflater. Spray eller manuell påføring.

2 x 5 l kanne 3026590

Sanitærrengjøring
Kristalin Bio Sanitært rengjøringsmiddel. Tilsatt enzymer og

bakteriesporer. Fjerner olje, fett, stivelse, proteiner og
urinsyre. Holder avløp rene og frie for organisk
materiale.

6 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3050080
3027900
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Sanitærrengjøring
Kristalin Classic Alkalisk sanitærrengjøring for alle harde overflater som

fliser, servanter, badekar, dusj, gulv, dører etc.
Anbefales til rengjøring av overflater av marmor og
terazzo i sanitære rom.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3034690
3034670

Kristalin Clean S Kristalin Clean S er et alkalisk
sanitærrengjøringsmiddel som enkelt fjerner kalk,
såperester hudfett og smuss. Forhindrer oppbygging
av kalkavleiringer ved regelmessig bruk og er ideell til
alle overflater som ikke er syrebestandige i sanitære
områder som f.eks marmor og terrasso. Kristalin Clean
S er biologisk nedbrytbar og fargekodet. Produktet er
miljømerket med EU-Blomsten.

2 x 5 l kanne
12 x 1 l flaske

3057160
3057020

Into Clean S Surt sanitærrengjørings- og avkalkingsmiddel til daglig
rengjøring av alle syrebestandige overflater i sanitære
områder. Den nyskapende kombinasjonen av syrer og
tensider fjerner effektivt kalkbelegg, urinsten,
såperester, kroppsfett og smuss. Spesielt velegnet til
områder med hardt vann.  Into Clean S er fargekodet
og biologisk nedbrytbar. Produktet er miljømerket med
EU-blomsten.

2 x 5 l kanne
12 x 1 l flaske

3057120
3057080

Oasis Clean 62 S Oasis Clean 62 S er et konsentrert, alkalisk
rengjøringsmiddel til baderom som også er egnet til
bruk på marmor. Oasis Clean 62 S fjerner enkelt kalk,
såpe, hudfett, generell smuss og forbygger
oppbygging av kalk. Produktet er miljømerket med EU
-Blomsten.

2 x 2 l pose 9064180

Oasis Pro 62
Premium

Kraftig avfettingsmiddel for alle typer overplater og et
alkalisk rengjøringsmiddel for baderom. Oasis Pro 62
Premium fjerner enkelt smuss som kosmetiske kremer,
kroppsfett, såperester og kalk. Oasis Pro 62 Premium
fungerer bra ved både bløtt og meget hardt vann og er
sikker å bruke på marmor.

2 x 2 l pose 9053610

Bathcare 60 Mild, alkalisk baderomsrengjøring. Bathcare 60 fjerner
såperester fra badekar, dusjkabinett, servanter, toalett
og kraner og etterlater overflatene med en stripefri
glans.

4 x 1 l flaske 9008350

Oasis Clean 61 S Konsentrert, surt rengjørings- og vedlikeholdsmiddel til
baderom. Oasis Clean 61 S er basert på en
nyskapende kombinasjon av syrer og tensider, og
fjerner kalk- og såpeavleiringer med utmerket
emulgering av kroppsfett og kosmetikkrester. Oasis
Clean 61 S er fargekodet og biologisk nedbrytbar.
Produktet er miljømerket med Svanen.

2 x 2 l pose 9064200

Oasis Pro 61
Premium

Kraftig, surt rengjøringsmiddel for baderom med
utmerket skummingskvalitet for god dekning på
overflater og rask og enkel rengjøring. Oasis Pro 61
Premium rengjør enkelt baderomsoverflater som
toaletter, krom, servanter og dusjvegger og etterlater
en frisk duft av blomster.

2 x 2 l pose 9053970
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Sanitærrengjøring
Oasis Pro 61D
Premium

Parfymert ett-stegs sur rengjøring og
desinfeksjonsmiddel med bred desinfeksjoneffekt og
utmerket emulgering av kroppsfett og smuss.
Konsentrert produkt for utblanding i Oasis Pro
Dispenser.

2 x 2 l pose 9051150

Bathcare Special
61

Kraftig, surt rengjøringsmiddel for sanitære rom.
Bathcare Special 61 fjerner enkelt kalkavleiringer og
såperester fra badekar, dusjkabinett, servanter, toalett
og kraner og etterlater overflaten blank og med en
langvarig glans.

4 x 1 l flaske 9008430

Toalettrengjøring
Into WC Surt og skånsomt rengjøringsmiddel for toalett og

sanitære rom. Fjerner effektivt kalkbelegg og har en
desinfiserende effekt.

12 x 750 ml flaske 3001340

Into WC Clean Surt og skånsomt rengjøringsmiddel for toalett og
sanitære rom. Fjerner effektivt kalkbelegg og har en
desinfiserende effekt. Uten farge og parfyme.
Produktet er miljømerket med Svanen.

12 x 750 ml flaske 3017310

Into Citrus Surt og skånsomt rengjøringsmiddel til sanitære rom,
marmor, rustfritt m.m. Fjerner effektivt smuss, kalk og
urinsten.

12 x 1 l flaske 3029860

Into Spray Into Spray er et klar-til-bruk sanitærrengjøringsmiddel
til bruk på alle syrebestandige overflater i sanitære
områder. Produktet fjerner effektivt såperester og
kalkbelegg. Sprayflasken med skumtrigger
effektiviserer rengjøringen.

12 x 750 ml flaske 3028250

Eco-Clin Urinal
Tablets

Urinaltablettene dufter friskt og motvirker vond lukt på
offentlige toaletter og forhindrer kalkavleiring i ett
trinn. Tablettene løser seg langsomt opp og sørger for
å opprettholde et hygienisk rent miljø.

4 kg spann 3049040

Urinalmatte Duftmatte for bruk i urinaler for å forhindre vond lukt. 1 x 12 stykk 10037036

Universal glassrengjøring
Brial Sopal Universalt, alkoholbasert rengjøringsmiddel. Mild og

rask rengjøring uten å etterlate striper. Til alle
vaskbare glatte overflater, lakkerte overflater,
steingulv, glass, emalje og polishbelagte gulv.

2 x 5 l kanne 3022210

Brial maxx Glass- og overflaterengjøring med fuktende
egenskaper. Brial Maxx er rask, flekkfri og skånsom.
Fjerner grundig smuss og fett og etterlater et synlig
rent resultat.

12 x 1 l flaske
2 x 5 l kanne

3051980
3051960
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Universal glassrengjøring
Windus Clean Universalt rengjøringsmiddel for glass og blanke

overflater. Produktet er miljømerket med EU-
blomsten.

12 x 750 ml flaske 3045530

Brial Spray Brial spray er et klar-til-bruk allrengjøringsmiddel til
alle vaskbare overflater som f.eks glass, marmor, plast
etc. Brial spray rengjør effektivt og tørker opp uten å
etterlate striper. Produktet har nøytral pH, er mild mot
huden og etterlater en behagelig duft. Sprayflasken er
enkel og ergonomisk i bruk, og skumtriggeren
effektiviserer rengjøringen.

12 x 750 ml flaske 3028230

Glasscare 40 Universalrengjøring til daglig rengjøring av alle glatte
overflater. Velegnet til rengjøring av vinduer, speil,
glassoverflater, utstyr, krom, dører etc.

4 x 1 l flaske 9008290

Oasis Pro 14
Premium

Nanoteknisk og universalt overflaterengjøring.
Etterlater en beskyttende film for å redusere vedheft
av smuss.

2 x 2 l pose 9053630

Oasis Pro 40
Premium

Universalrengjøring til daglig rengjøring av alle glatte
overflater. Velegnet til rengjøring av vinduer, speil og
glassoverflater. Formelen sikrer rask tørking og
etterlater en skinnende, stripefri overflate. Polering
ikke nødvendig.

2 x 2 l pose 9053590

Oasis Clean 40 S Glass- og overflaterengjøringsmiddel. Oasis Clean 40 S
er et mildt rengjørings- og vedlikeholdsmiddel til
overflater og glass med en formel som gir et
hurtigtørkende, stripefritt resultat. Oasis Clean 40 S er
pH-nøytral, fargekodet og biologisk nedbrytbar.
Produktet er miljømerket med Svanen.

2 x 2 l pose 9064220

Rengjøring og desinfeksjon
Oasis Pro 65
Premium

Effektivt overflate- og huddesinfeksjonsmiddel egnet
for bruk i spa og bassengområder. Rask desinfeksjon
av baderom, badstu, steambad, gulv etc. Kan også
benyttes i utstyr for fotdesinfeksjon. Bakteriedrepende
i henhold til EN 1276, EN 13697, EN 1499 og
soppdrepende i henhold til EN 1650, EN 13697.

2 x 2 l pose 9052160

Sator Rengjørings- og desinfeksjonmiddel basert på
høyeffektive tensider og aktiv klor til bruk i sanitære
områder. Produktet rengjør, desinfiserer, bleker,
fjerner odør og er velegnet til bruk på sopp, løser
hurtig opp smuss, fett og såperester. Spesielt velegnet
på overflater som ikke er syrebestandige.

12 x 1 l flaske 3051830

Spesialprodukter
Copper Shine
Special

Klar-til-bruk skånsom metallpuss og polishmiddel.
Effektivt på myke metaller som kobber, messing og
bronse.

6 x 500 ml flaske 5510833
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Spesialprodukter
Pro Shine Special Klar-til-bruk møbelpolish for treoverflater som teak,

eik, mahogni. Også egnet for polerte og malte
overflater. Pro Shine Special etterlater en beskyttende
film mot fingermerker, vannringer og støv.

6 x 500 ml flaske 3029990

Polishfjerner
WE Grundrenser Grovrengjøringsmiddel og polishfjerner til alle typer

gulv som tåler vann. Kan brukes både til
grovrengjøring og daglig rengjøring.

2 x 5 l kanne 3025100

Bendurol Maxx Allsidig stripper til lett og grundig fjerning av polish.
Kort reaksjonstid på ca. 5 minutter, ingen etterskylling
og fremragende rengjøringseffekt.

2 x 5 l kanne 3024790

Bendurol clean Miljømerket, skyllefri universal polishfjerner som
effektivt fjerner flerlags voks- og polymer dispersjoner.
Bendurol Clean har en skyllefri formel, og er en
høyeffektiv polishfjerner med kun 5 minutters virketid.
Velegnet til bruk på alle vann- og alkalibestandige
gulv. Den lavtskummende formelen uten amoniakk er
høyst biologisk nedbrytbar, og er bruker- og
miljøvennlig. Produktet er miljømerket med Svanen.

2 x 5 l kanne 9065990

Bendurol Ultra Kraftig polishfjerner. Fjerner effektivt gammel polish
og voks. Grundig fjerning av vanskelig smuss, fett og
fettrester. Egnet for alkalieresistente gulv (F.eks. PVC,
steingulv etc). Lite lukt, uten ammoniakk.

2 x 5 l kanne 3001260

Polish
Isi Star Gulvpolish med kjemisk katalysator. Meget slitesterk

og godt egnet for gulv med stor trafikk.
2 x 5 l kanne 3022150

Isi Clean Langtidsholdbar polish uten farge og parfyme.
Inneholder ikke metallisk sink. Produktet er
miljømerket med Svanen.

2 x 5 l kanne 3024890

Isi maxx Gulvpolish til alle typer gulv. Den høyglansede
polishfilmen reduserer smussvedheng og gulvet holder
seg rent og velstelt. På grunn av produktets
egenskaper kan polishen legges kort tid etter
stripping, noe som sparer tid og penger.

2 x 5 l kanne 3053100

Lodan maxx Denne gulvpolishens motstandsdyktighet mot
alkoholbaserte overflate- og hånddesinfeksjonsmidler
gjør produktet spesielt egnet for helsesektoren.
Ettersom påføring kan skje kort tid etter stripping er
det et tids- og kostnadseffektivt produkt.

2 x 5 l kanne 3053080
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Polish
Gemstar Laser Høyglans polish til polishbehandling av alle vannfaste

gulvoverflater. Meget sterk én-komponent polish med
høy glans. Meget velegnet til spraypolering og i high
speedmaskiner.

2 x 5 l kanne 3022170

Satin Star Silkematt polish til polishbehandling av alle
vannbestandige gulv. Satin Star er særlig velegnet
som toppolish på blanke gulv, hvor en mattere
overflate ønskes.

2 x 5 l kanne 3019780

Tuklar Super
Metallic

Blank, drøy, metallisert polish med ekstremt lang
holdbarhet. Særdeles velegnet som underlag for
enhver rengjøringsmetode.

2 x 5 l kanne 3001380

Rengjøring med gulvvaskemaskin
Neomax I Alkalisk produkt til optimal rengjøring av industrigulv.

Neomax I fjerner effektivt fett, smuss og gummimerker
fra f.eks. trucker etc.

10 l kanne
200 kg fat

3014790
3000700

Neomax C Vaske- og pleiemiddel med polymer. Stor rengjørings-
og pleieeffekt. Velegnet til alle gulv som tåler vann.
Utviklet spesielt til bruk i gulvvaskemaskiner.

10 l kanne
200 kg fat

3015050
3000720

Neomax GMS Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel til bruk i
gulvvaskemaskiner. Spesielt velegnet til bruk i
områder med mye ferdsel.

10 l kanne 3024960

Neomax N Nøytralt produkt til daglig rengjøring. Velegnet til bruk
i gulvvaskemaskiner og til rengjøring av blanke
overflater som f.eks. polishbelagte gulv.

10 l kanne
200 kg fat

3020770
3000760

Neomax S Vaske- og pleiemiddel på såpebasis til daglig
rengjøring og pleie av gulvoverflater med stor trafikk.
Virker antistatisk. Framstilt spesielt til bruk i
gulvvaskemaskiner.

10 l kanne
200 kg fat

3020780
3020790

Tepperens
Sapur Spray Ex Universal tepperens for bruk i maskiner eller manuelt. 2 x 5 l kanne 3020980

Sapur Shampo Tepperens for ekstra tilsmussede tepper. Mild mot
teppefibrene, også ullfiber.

2 x 5 l kanne 3023020
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Tepperens
Sapur Freeze Tyggegummifjerner. Frysespray for fjerning av smuss i

tepper.
6 x 500 ml sprayflaske 3028120

Sapur B Flekkfjerner for tepper. Fjerner olje og fettbaserte
flekker som f.eks. fargestifter, skokrem, fett,
gulvpolish og tjære. Gir også en utmerket beskyttelse
mot ny smuss.

6 x 500 ml flaske 3018350

Ecolab Foam Stop Høykonsentrert skumdempingsmiddel velegnet til bruk
i alle typer gulvvaskemaskiner, vannsugere og spray
ekstraksjonsmaskiner. Ecolab Foam Stop tilsettes
direkte i spillvannstanken og produktet eliminerer
effektivt skummingsproblemer.

5 l kanne 3023690

Luftfrisker
Maximum 1 Refill
Ocean

Luftfrisker til bruk i Maximum 1b dispenser. Med en
frisk duft av hav. Dispenser kan bestilles på varenr.
10013038.

6 x 300 ml flaske 9063640

Maximum 1B Hvit automatisk batteridreven dispenser for duftrefill.
Justerbar dosering. Inkludert batterier.

1 x 1 stykk 10013038

Xense Rain Luftfrisker på sprayflaske med en frisk og levende duft
av sitrus og grønt gress. Etterlater en frisk og
langvarig duft i rommet.

12 x 750 ml flaske 9036260

Oasis Pro 52
Premium

Nøytral luftfrisker. Nøytraliserer dårlig lukt på de fleste
tekstiler som tøy, matter og gardiner. Luftfrisker for
hotellrom og offentlige rom.

2 x 2 l pose 9055100

Oasis Pro 56
Premium

Luftfrisker med blomsterduft. Nøytraliserer dårlig lukt
på de fleste tekstiler som tøy, matter og gardiner.
Luftfrisker for hotellrom og offentlige rom.

2 x 2 l pose 9051860

Freshcare 55 Luftfrisker med blomsterduft. Nøytraliserer dårlig lukt
på de fleste tekstiler som tøy, matter og gardiner.
Luftfrisker for hotellrom og offentlige rom.

4 x 1 l flaske 9008330



Vårt mål i Ecolab er å gjøre verden til et renere, tryggere og sunnere sted ved hjelp av 
produktene vi leverer og de prosedyrene som vi anbefaler. Vi har forpliktet oss til å levere de 
mest effektive og pålitelige løsningene for rengjøring, matsikkerhet og smittebegrensning. 
Bærekraftighet er en naturlig del av våre produkter og service. Våre konsentrerte produkter i 
fast form, nye forpakninger og pakningstyper, samt innovative doseringssystemer forbedrer 
driftssikkerheten og reduserer forbruk av vann og energi. I tillegg er en av grunntankene 
bak våre doseringssystemer; minimal påvirkning av miljøet i form av minst mulig restkjemi i 
avfallsvannet.

Bærekraftighet 

Legg merke til serien med ”Clean” produkter i katalogen vår. Disse produktene oppfyller 
kriteriene til enten EU Blomsten, Svanen eller Bra Miljöval. I vårt miljømerkede produkt-
sortiment finnes rengjøringsmidler til alle typer rengjøring. Fra maskin- og manuell oppvask, 
kjøkkenhygiene, gulvrengjøring, sanitærrengjøring og til generelt renhold.

Du finner våre miljømerkede produkter ved å se etter logoen til de ulike miljømerkene 
ved siden av produktet.
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Flytende tøyvask
Ecobrite Alca Flytende alkalisk vaskeforsterker som effektivt fjerner

fettflekker. Uten farge og parfyme. Produktet er miljømerket
med Bra Miljöval.

25 kg kanne
10 l kanne

9040700
9040930

Ecobrite Detergent
M

Tensidvaskemiddel uten optisk hvitt. Kombinerer tensider
og enzymer. Produktet er miljømerket med Bra Miljöval.

20 kg kanne
10 l kanne

9040720
9040960

Ecobrite Oxy SE Flytende blekemiddel basert på hydrogenperoksid. Ecobrite
Oxy SE er effektiv mot alle blekbare flekker, også jord- og
muggflekker. Inneholder 17,5% hydrogenperoksid for
optimal bleking. Produktet er miljømerket med Bra Miljöval.

3 x 5 l kanne 9074440

Ecobrite Perfekt
Clean

Oksygenbasert blekemiddel for temperatur mellom 40 °C –
70 °C. Fjerner alt blekbart smuss, og er sikker å bruke på
kulørte tekstiler. Ecobrite Perfekt Clean kan brukes til alle
typer vaskbare tekstiler unntatt lycra. Sjekk før bruk på ull
og silke. Produktet er miljømerket med Svanen.

20 kg kanne
10 l kanne

9076130
9076140

Ecobrite Emulsion
Clean

Alkalisk en komponents tøyvaskemiddel uten optisk hvitt og
parfyme. Egnet for alle typer tekstiler unntatt ull og silke.
Velegnet til bruk ved hardt vann. Produktet er miljømerket
med Svanen.

12 kg kanne 9075800

Ecobrite Power
Color

Flytende, tensidbasert vaskeforsterker. Ecobrite Power Color
har utmerket emulgeringsevne og fjerner effektivt fett og
olje, spesielt virksom på mineralolje. Ecobrite Power Color
vaskeforsterker er lavtskummende med stabil viskositet, og
er effektiv ved de fleste vasketemperaturer.

10 l kanne 9040920

Ecobrite Super
Silex Liquid

Nøytralt, konsentrert, enzymbasert en komponents
vaskemiddel med parfyme. Løser enkelt opp fett-, olje- og
proteinflekker (saus, kaffe, egg, blod). Ecobrite Super Silex
Liquid kan brukes til alle vaskbare tekstiler unntatt ull og
silke.

10 l kanne 9077650

Tøyvask pulver
Taxat Clean Høyeffektivt vaskepulver til hvite tekstiler (unntatt ull og

silke) og alle typer vaskemaskiner. Høy vaskeeffekt allerede
ved 30 °C. Velegnet til bruk ved alle vannhardhetsgrader.
Produktet er miljømerket med EU-blomsten.

15 kg sekk 1011840

Taxat Clean Color Høyeffektivt vaskepulver til kulørte tekstiler (unntatt ull og
silke) og alle typer vaskemaskiner. Høy vaskeeffekt allerede
ved 30 °C. Velegnet til bruk ved alle vannhardhetsgrader.
Produktet er miljømerket med EU-blomsten.

15 kg sekk 1014930

Mop Taxat Vaskepulver til generell vask av mopper. Høyeffektiv
allerede ved 60 °C, uten enzymer. Velegnet til alle typer
tekstiler, unntatt ull og silke. Perfekt løsning til for eksempel
skoler, hoteller og industri som vasker selv,
rengjøringsbyråer og profesjonelle vaskerier. Manuell
dosering.

15 kg sekk 1011860
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Tøyvask pulver
EcoMat White
Sensitive

Tøyvaskepulver for hvite tekstiler. Produktet er miljømerket
med Svanen.

7,35 kg eske 2232070

EcoMat Color
Sensitive

Tøyvaskepulver for kulørt tøy. Produktet er miljømerket med
Svanen.

7,35 kg eske 2233790

Tøyvask i fast form
Solid Ultra Surge
NP

Høykonsentrert tekstilvaskemiddel i fast form for alle
vaskbare tekstiler. For automatisk dosering. Uten
blekemiddel.

2 x 3,8 kg kapsel 9006690

Tøymykner
Ecobrite Neutrasoft
Clean

Tøymykner og nøytraliseringsmiddel uten farge og parfyme.
Gjør tøyet mykt og hindrer oppladning av statisk elektrisitet
på syntetiske fibre. Produktet er miljømerket med Svanen.

20 kg kanne
2 x 5 l kanne

9075980
9075990

Ecobrite Softener
Fresh

Skyllemiddel som bløtgjør og fjerner statisk elektrisitet. Med
frisk duft.

20 kg kanne
2 x 5 l kanne

9027730
9050870

Flekkfjerning
Stain Ex
veggholder

Stain Ex veggholder for oppbevaring av opptil fire
refillflasker á 500 ml.

1 x 1 stykk 10018527

Stain Ex 1 Flekkfjerner til fett, olje, skokrem, kosmetikk, stearin og
sjokolade. Stain Ex 1 er en del av Stain Ex klar-til-bruk
flekkfjerningsssystem for profesjonell bruk.

4 x 500 ml flaske 9039230

Stain Ex 2 Flekkfjerner til voks, blekk, kulepennflekker, graffiti og
farge. Stain Ex 2 er en del av Stain Ex klar-til-bruk
flekkfjerningsssystem for profesjonell bruk.

4 x 500 ml flaske 9010600

Stain Ex 3 For fjerning av flekker som f.eks. rust, sement, inntørkede
blodflekker, gamle rødvinsflekker og andre inntørkede
flekker.

4 x 500 ml flaske 9010620

Stain Ex 4 Flekkfjerner til proteinholdig smuss; blod, egg, saus,
majones, kaffe, te, rødvin, gress og melkeprodukter. Stain
Ex 4 er en del av Stain Ex klar-til-bruk flekkfjerningsssystem
for profesjonell bruk.

4 x 500 ml flaske 9039190
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 PRODUKTNAVN PRODUKTBESKRIVELSE FORPAKNING VARENUMMER

Hygiene og sikkerhet
Gulvmatte Brun gulvmatte/avlastningsmatte til bruk foran benker

og bord hvor man står og jobber. 91,5x152,5 cm. Kan
kobles sammen ved hjelp av art.nr. 10001736 (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10000788
B - 10001736

Skjærebord large Stort skjærebord. 61x46 cm, hvit. Raburn. 1 x 1  stykk 10003457

Skjærebord small Skjærebord small. 51x38 cm. Leveres i rød (A), beige
(B), blå (C), grønn (D), hvit (E) og gul (F).

1 x 1  stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1  stykk
1 x 1  stykk

A - 10001586
B - 10015839
C - 10003436
D - 10001574
E - 10001926
F - 10003456

Underlagsmatte
skjærebord

Underlagsmatte til bruk sammen med lite eller stort
skjærebord for å unngå at skjærebordet sklir.

1 x 1 stykk 10177445

Skjærebordstativ Stativ for oppbevaring av inntil 6 stk skjærebord. 1 x 1 stykk 10015838

Støv- og
partikkelmaske

3 lags støv- og partikkelmaske til bruk for å hindre
fremmedpartikler å komme inn i luftveiene.

1 x 20 stykk 10016970

Advarselskilt Gult advarselskilt med tekst "Wet floor". 1 x 1 stykk 10000112

Øyeskyll Øyeskyllstasjon med 2 flasker à 0,5 l øyeskyll. Refill
finnes i enkle 0,5 l flasker på varenummer 10018335.

1 x 2 stykk
1 x 1 stykk

10200526
10018335

Førstehjelpsvegg Komplett førstehjelpsvegg (A). Inneholder små og store
blodstoppere og plaster. Komplett refillkit (B) og refill
tekstilplaster (D) er tilgjengelig.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
6 x 45 stykk

A - 10024445
B - 10024459
D - 10024457

Vernebriller Vernebriller for å beskytte mot å få skadelige
kjemikalier etc. i øynene.

1 x 1 stykk 10018556
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Skurepad
Holder for pad Doodlebug holder. Finnes i to varianter. Pad Boy holder

(A) for hånd og Pad Master holder (B) til bruk med alle
typer skaft uten gjenger.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024617
B - 10024607

Skurepad Skurepad for doodlebug holder. 280 x 184 x 124 mm.
Sort (A) med slipende effekt. Hvit (B) for ømtålelige
flater.

1 x 5  stykk
1 x 5 stykk

A - 10024584
B - 10023476

Skurenylon Skurenylon med høy rengjøringsevne, ideell for normal
rengjøring og flekkfjerning. 7 mm. 16 x 21 cm. Hvit (A)
for porselen og glass. Grønn (B) for ripebestandige
materialer.

1 x 10 stykk
1 x 10 stykk

A - 10017862
B - 10024567

Grill Pad Komplett grillpad for kraftfull rengjøring av fastbrent
fett og søl fra griller, plater og stekebord. Leveres
komplett med holder, skrubb og nett (A). Skrubben (B)
består av polyamid med 54 % slipemiddel. Egnet for
daglig rengjøring. Nettet (C) er effektivt på hardt
fastbrent fett - brukes under skrubben for beste
resultat.

1 x 1 stykk
1 x 10 stykk
1 x 10 stykk

A - 10018954
B - 10018155
C - 10021318

Swep Moppesystem
Swep Classic
Finnmopp

Universalmoppen for daglig rengjøring av normalt
tilsmussede flater. 50 % polyester og 50 % viskose gir
ideell friksjon og smussopptak på ulike gulv. Leveres i
35 cm (A), 50 cm (B) og 75 cm (C)

1 x 1 stykk
1 x 1  stykk
1 x 1  stykk

A - 10021351
B - 10018137
C - 10024778

Swep Classic
MicroPlusmopp

En korthåret mikromopp med lav friksjon. Maksimal
rengjøringsevne og holdbarhet. Lav friksjon takket være
grove fiberstriper og lav vekt. Spesielt bra til tørr og
fuktig rengjøring. Mikrofibermopp av 100 % polyester.
Produktet er miljømerket med Svanen. Leveres i 35 cm
(A) og 50 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10018134
B - 10018157

Swep Classic
MicroTechmopp

Garnmopp i mikrofiber med lav friksjon og høy
rengjøringsevne. Moppen kan brukes tørr eller fuktig.
Garnmopp i mikrofiber av 100 % polyester. Produktet er
miljømerket med Svanen. Leveres i 35 cm (A), 50 cm
(B) og 75 cm (C).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024772
B - 10018148
C - 10021352

Swep Classic
Specialmopp

Utmerket på områder der det stilles høye krav til
hygiene. Den høye andelen av polyesterfiber sørger for
et flott resultat. 75 % polyester og 25 % viskose.
Leveres i 50 cm.

1 x 1 stykk 10018138

Swep Classic
Ekstramopp

Eksperten til meget skitne flater. For bruk på sterkt
tilsmussede områder. Meget god oppsugingsevne.
Brukes til fukt- og våtrengjøring. 30 % polyester og 70
% viskose. Leveres i 50 cm.

1 x 1 stykk 10018136

Swep Classic
Tørrmopp

En tørrmopp til lett tilsmussede flater. Hurtig og lett
mopping av løst smuss, støv, smuler og sand. Brukes
helt tørr. 100 % polyester. Leveres i 50 cm (A) og 75 cm
(B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10018145
B - 10024800
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Swep Moppesystem
Swep Classic
Safetymopp

Spesialisten på sklisikre gulv. De korte og harde
polyamidfibrene trenger ned i flatens porer og hull og
rengjør også i dybden. Fanger effektivt opp hårstrå etc.
i bade-, vaske- og omkledningsrom. Lav friksjon på
"høyfriksjons" gulv. 100 % polyamid. Leveres i 50 cm
(A) og 35 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024439
B - 10108410

Swep Classic
Moppestativ

Lett og ergonomisk stativ med fjærbelastet endestykke
som gjør det svært enkelt å bytte mopp uten å berøre
moppegarnet. Bruk skaft 10024409 eller 10018143.
Leveres i 35 cm (A), 50 cm (B) og 75 cm (C).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10021350
B - 10018147
C - 10024797

Swep Duo
Microtechmopp

Dobbeltsidig garnmopp i mikrofiber med lav friksjon og
høy rengjøringsevne. Brukes fuktig på de fleste
gulvflater. Er av 100 % polyester. Produktet er
miljømerket med Svanen. Leveres i 35 cm (B) og 50 cm
(A).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10021332
B - 10018704

Swep Duo
MicroPlusmopp

Dobbeltsidig mopp til både daglig rengjøring og
problemløsning. Lav friksjon. Bra resultat også på gulv
med struktur. Mikrofibermopp av 100 % polyester.
Produktet er miljømerket med Svanen. Leveres i 35 cm
(B) og 50 cm (A).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10021348
B - 10018705

Swep Duo Safety
Plus mop

Tosidig mopp med fiber som sørger for sklisikre gulv,
fliser etc.  Bredde 35 cm (A) og 50 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10108409
B - 10108408

Swep Duo
Moppestativ

Dobbeltsidig vendbart stativ - dobler den effektive
rengjøringsflaten og setter en ny standard for ergonomi
og økonomi. Asymmetriske ender for enkelt å komme til
i hjørner. Lett, men sterk konstruksjon i polypropylen.
Sentrert 3D kobling. Passer også til Swep Classic
mopper. Bruk skaft 10024409 eller 10018143. Leveres i
35 cm (B) og 50 cm (A).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024410
B - 10024438

Swep Duster En interiør- og elementmopp som gjør det enkelt å
rengjøre på trange områder eller i høyden. Det tynne,
fleksible skaftet (B) kommer inn i trange områder, bak
møbler, ovner, oppå skap, hyller etc. Passer til
moppeskaftene slik at man kan nå ekstra høyt. Moppen
(A) er dobbeltsidig hvor den ene siden består av 100 %
mikrofiber og den andre av 50 % polyester og 50 %
viskosegarn.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024771
B - 10024770

Swep Flekkekspert Skurenylon som enkelt tar bort sko- og hælmerker uten
å slite mye på underlaget. Alltid tilgjengelig når den
henger på stativet.

1 x 5 stykk 10018702

Moppesystem
Euromopp Blandingsmopp 60 cm. Med lommer. Brukes på

mopperamme 60 cm i plast eller rustfritt stål.
1 x 1 stykk 10018084
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Moppesystem
Mopperamme Mopperamme 60 cm. Leveres i plast med fotpedal (A)

og i rustfritt stål (B). Brukes med skaft 10024604,
10024603 eller 10015588.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024408
B - 10024448

RasanTec Mono
Star mopp 40 cm

RasanTec moppesystem bestående av RasanTec Mono
Star mopp 40 cm  og RasanTec moppestativ 40 cm.

1 x 1 Mopper 10000001

RasanTec
moppestativ 40 cm

RasanTec moppesystem bestående av RasanTec Mono
Star mopp 40 cm  og RasanTec moppestativ 40 cm.
Brukes med skaft 10000342, 10024604, 10024603 eller
10015588 med adapter.

1 x 1 stykk 10177429

Polifix Microclin
Flex

Komplett støvmopp (A) som enkelt kommer til på
vanskelige steder. Kan bøyes og kobles på skaft. Refill
(B) leveres separat.

1 x 1 stykk
1 x 5 stykk

A - 10000118
B - 10000137

Rasant Rasant moppesystem bestående av Rasant Combitex
(A) kombinert tørr-, fukt- og våtmopp, Rasant mopp (B)
fukt- og våtmopp, og Rasant moppestativ 40 cm.

1 x 1 Mopper (40 cm)
1 x 1 stykk

A - 10000000
B - 10201107

Rasant
moppestativ

Rasant moppesystem bestående av Rasant moppestativ
40 cm, Rasant Combitex kombinert tørr, fukt- og
våtmopp og Rasant Mopp fukt- og våtmopp. Brukes
med skaft 10000342, 10024604, 10024603 eller
10015588 med adapter.

1 x 1 stykk (40cm) 10177427

Støvkost Antistatisk støvkost i ull eller syntetisk materiale. Finnes
i syntetisk materiale (A) og i ullmateriale (B) med
tilhørende refill av poser (C)

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 50 stykk

A - 10018959
B - 10018958

C -  10021323

Skaft
Aluminiumsskaft
1,5 m

1,5 m. Standard skaft med 22 mm diameter for bruk
direkte på moppesystemer. For bruk på Rasantsystemer
må adapter benyttes.

1 x 1  stykk 10024604

Aluminiumskaft
teleskop

Standard teleskopskaft med 22 mm diameter for bruk
direkte på moppesystemer. Lengde 1 + 0,85 m. For
bruk på Rasantsystemer må adapter benyttes.

1 x 1 stykk 10024603

Aluminiumskaft 1,4
m

Til bruk direkte på Rasant moppesystemene. Inkludert
Rasant X-Press og Rasant X-Press Mini. Til
moppesystemer med 22 mm diameter må adapter
benyttes.

1 x 1 stykk 10177428
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Skaft
Aluminium Z-skaft Ergonomisk med Z-bøy. Passer direkte på Rasant

systemene inkludert Rasant Xpress og Rasant Xpress
Mini. På moppesystemer med 22 mm diameter må
adapter benyttes.

1 x 1 stykk 10000342

Ergostop
Teleskopskaft

Ergonomisk aluminiumsskaft som kan justeres på
lengden. 22 mm diameter. Til bruk på moppesystemer.
For bruk på Rasantsystemer må adapter benyttes.

1 x 1 stykk 10015588

Teleskopskaft Et prisvinnende teleskopskaft som kombinerer design,
funksjon og ergonomi. Ergonomisk med alternative
håndstillinger og grep i tokomponent materiale. Ekstra
langt grep i midten. Produsert i lett og holdbart
aluminiumsrør. Antisklimateriale på toppen. Finnes i
lengdene 50/90 (A) og 100/180 (B). For bruk på
Rasantsystemer må adapter benyttes.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024409
B - 10018143

Ergostop adapter
til aluminiumsskaft

Adapter til skaft, diameter 22 mm med overgang til 23,
,5 mm.

1 x 1 stykk 10020059

Ergo-bend Forlenger til Ergostop teleskopskaft som gjør det mulig
å vinkle skaftet.

1 x 1 stykk 10040448

Skaft til tankbørste Skaft til tankbørste. 900 mm. 1 x 1 stykk 10024450

Aluminiumsskaft
Unimop 1,5 m

Aluminiumsskaft 1,5 m med firkantet endestykke og
gjenger. Passer til våre naler og børster.

1 x 1  stykk 10024605

Glassfiberskaft Glassfiberskaft 1,5 m med firkantet endestykke og
gjenger. Passer til våre naler og børster.

1 x 1 stykk 10018149

Skaft/børsteholder Skaft og børsteholder for veggmontering. Finnes i
forskjellige størrelser. For 3 stk børster/skaft (A), for 5
stk børster/skaft (B), for 1 stk børste/skaft (C). I tillegg
kan gummien skiftes ut med ekstra gummi (D).

1 x 1  stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024462
B - 10021451
C - 10007749
D - 10002974

Rengjøringsvogner
Rasant X-Press Rasant X-press rengjøringsvogn med tilhørende

moppesystem. Komplett system består av 4 forskjellige
artikler som må bestilles separat: Rasant X-press vogn
(A), Rasant X-press mopp 40 cm (B), Rasant X-press
mopperamme 40 cm (C) og Aluminiumsskaft 1,4 m
artikkelnummer 10177428.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10031002
B - 10000227
C - 10177431
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Rengjøringsvogner
Rasant X-Press Mini Komplett rengjøringssystem bestående av spann med

presse, mopp, stativ og skaft. Etterbestilling av separat
spann med presse (A), Rasant Xpress mini mopp (B),
Rasant Xpress Mini stativ (C) og Aluminumsskaft 1,4 m
varenummer 10177428.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

10004915
A - 10000257
B - 10038166
C - 10072629

Mobilette Spesial Blå, "40" komplett rengjøringsvogn med avfallsramme
70 l, 6 l blått spann, 6 l rødt spann, redskapskrok og
redskapsholder.

1 x 1 stykk 10000294

Bøttetralle Enkel bøttetralle, umontert. Inkludert redskapsholder,
plastbakke og 75 mm. hjul

1 x 1 stykk 10024435

Alma Ata Komplett rengjøringsvogn (A) med avfallsramme,
moppeholder, kurver og kroker. Høyderegulerbar
bøttekurv med plass til 2 stk. 10 l bøtter. Store låsbare
hjul. Forniklet. Plastbakke (B) leveres som ekstra
tilbehør.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024516
B - 10024436

Microvogn
Ready-to-go

Komplett rengjøringsvogn med 2 bøtter,
søppelsekkholder, en stor kurv m/hylle, 2 holdere for
skaft, 1 moppeboks m/lokk, låsbart hjul, ergonomisk
håndtak. L:67 cm, B:52 cm, H:102 cm.

1 x 1 stykk 10106413

Multisteel
rengjøringsvogn

Komplett rengjøringsvogn inkl. tilbehør som 2 bøtter, 2
moppeboksen - en med lokk, 1 brett og 2 vaskesekker.

1 x 1 stykk 10106412

Vigelen sekkevogn Lett sekkevogn med lokk. 1 x 1 stykk 10106414

Sekkeholder Sekkeholder for 2 sekker. For tekstiler eller avfall. 1 x 1 stykk 10024437

Tilbehør rengjøringsvogner
Polifix Vaskenett
Small

Rødt (A) og blått (B) vaskenett for kluter, svamper og
andre tekstiler. 51x39 cm.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10200563
B - 10200564

Polifix Vaskenett
Large

Vaskenett for kluter, svamper og andre tekstiler. 90x60
cm.

1 x 1 stykk 10000043
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Tilbehør rengjøringsvogner
Spann 6 l Firkantet spann 6 liter til rengjøringstraller. Leveres i blå

(A), rød (B), gul (C) og hvit (D).
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10000063
B - 10000070
C - 10000068
D - 10000141

Spann 15 l Firkantet spann i blå (A) og rød (B) 15 l. 1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10000390
B - 10000391

Spann 30 l Firkantet blått spann 30 l. 1 x 1 stykk 10000300

Mopperist Mopperist  til Grunnstell, plast, blå. 1 x 1 stykk 10000135

Avfallsramme Avfallsramme 70 l for montering på Mobilette vogner.
Finnes i 70 l (A) og 2x70 l (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10000668
B - 10000034

Poselås Ekstra poselås til avfallsrammer. Finnes til
avfallsramme 70 l (A), og avfallsramme 120 l (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10012125
B - 10031202

Klapplokk Klapplokk for montering på avfallsrammer på Mobilette
traller. Finnes til avfallsramme 70 l (A), avfallsramme 2
x 70 l (B) og avfallsramme 120 l (C).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10001012
B - 10000032
C - 10000777

Trolley Tralle for å henge på Mobilette vogner. Finnes i 40 cm
bredde (A) og 55 cm bredde (B) til 40 cm brede vogner
og 55 cm brede vogner.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10000087
B - 10000050

Plastkar Plastkar i 40 cm bredde (A) og plastkar i 55 cm bredde
(B) til Mobilette rengjøringsvogner.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10000417
B - 10000161

Skafteholder Redskapsholder for forskjellige typer skaft og redskap. 1 x 1 stykk 10002483

Redskapsholder Redskapsholder for et enkelt skaft eller annen redskap. 1 x 1 stykk 10000071
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Tilbehør rengjøringsvogner
Redskapskrok Redskapskrok. 1 x 1 stykk 10000076

Flaskekurv Flaskekurv for enkel bæring og oppbevaring av
sprayflasker (A). Innsats til flaskekurv kan bestilles på
varenummer 10096579 (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10022816
B - 10096579

Dørstopper Dørstopper med håndtak for å holde dører åpne ved f.
.eks. rengjøring av hotellrom etc.

1 x 1 stykk 10018706

Bøtte Bøtte 10 l rund med hank. Finnes i blå (A) og rød (B). 1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10010737
B - 10099286

Hansker
Gummihanske Gul allround gummihanske med rullekant og bomullsfor.

Komfortabel og myk hanske til alle typer vask og
renhold. Godkjent for matproduksjon. Flossfôret i
bomull. Gripemønster. 1 pakke inneholder 12 par
hansker.

1 x 12 par
1 x 12 par
1 x 12 par
1 x 12 par

S - 10024506
M - 10024520
L - 10024535

XL - 10024518

G-3 vinylhanske Blå vinylhanske med mykt velourfôr. Til profesjonelt
renhold, storhusholdning etc. Anti-allergi testet. Pakke
med 12 par i størrelse S, M, L og XL.

1 x 12 par
1 x 12 par
1 x 12 par
1 x 12 par

S - 10021324
M -10018150
L - 10021322

XL - 10021343

G-53 PVC Hanske PVC hanske med ekstra lang påsveiset EVA-mansjett
(45 cm). Til høytrykkspyling, nedvask, sanering,
industrielt renhold etc. Anti-allergi testet. Mykt
velourfôr. En pakke inneholder 1 par hansker. Str: X
-Large

1 x 1 par 10024419

Latexhansker Latex, pudderfri engangshanske. Off-white farge.
Garantert beste kvalitet. Teksturert for bedre grep.
Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

1 x 100 stykk
1 x 100 stykk
1 x 100 stykk
1 x 100 stykk

S - 10018140
M - 10018141
L - 10018142

XL - 10018855

Nitrilhansker Nitril, pudderfri engangshanske. Blå farge. Garantert
beste kvalitet. Mikro-teksturert for optimalt grep. Testet
og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen).
Tåler fett, rensemiddel etc. Godkjent for medisinsk bruk
(EN 455).

1 x 100 stykk
1 x 100 stykk
1 x 100 stykk

S - 10024587
M - 10018953
L - 10024586

Vinylhansker Vinyl, pudderfri engangshanske. Klar farge. Garantert
beste kvalitet. Avgir ingen kjemi- eller proteinallergi, og
er derfor særdeles hudvennlige. Godkjent for medisinsk
bruk (EN 455).

1 x 100 stykk
1 x 100 stykk
1 x 100 stykk

S - 10018690
M - 10018108
L - 10018153
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Svamper
Pur Active High Grønn, ripefri svamp med grep. Pur Active løfter opp

smusset i stedet for å skrape det opp. Bra størrelse og
stabilt skum gir et ergonomisk grep som beskytter
fingrene.

1 x 10 stykk 10021338

Pur Active Viscose Ripefri svamp med høy oppsugingsevne. Bra størrelse
gir et ergonomisk grep som beskytter fingrene.

1 x 10 stykk 10024420

Polifix® svamp Ripefri svamp for sanitære områder. Tradisjonell
rengjøringssvamp med en stabil og holdbar gripeflate
som ligger godt i hånden. Hvit svamp uten slipemiddel
til baderomsporselen, glass og malte flater.

1 x 10 stykk 10200800

Rensesvamp i stål Stålsvamp for rengjøring av gryter og bakker. 1 x 10 stykk 10018139

Mira Clean Flekkfjerningssvamp. Et problemløsende produkt for å
fjerne vanskelige flekker og inngrodd smuss. Bare fukt
Miraclean i vann og gni flekken bort.

1 x 12 stykk 10021353

Film og folie
Matfilm 300 m Matfilm godkjent for bruk i storkjøkken. 300 m lengde.

Leveres i to bredder, 30 cm (A) og 45 cm (B).
1 x 3 rull
1 x 3 rull

A - 10017587
B - 10016985

Matfilm 1000 m Matfilm godkjent for bruk i storkjøkken. 1000 m lengde.
Leveres i to bredder, 45 cm (A) og 80 cm (B).

1 x 1 rull
1 x 1 rull

A - 10010689
B - 10016984

Matfilm dispenser Matfilm dispenser med veggfeste. Egnet for film med
henholdsvis 30 cm (A) og 45 cm (B) bredde og lengde
opptil 300 m.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024588
B - 10017618

Matfilm dispenser
1200

Matfilm dispenser med veggfeste. Dispenseren har
bredde på 50 cm (A) og 60 cm (B) og er egnet for film
med henholdsvis 45 cm og 60 cm bredde og lengde
opptil 1200 m.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024589
B - 10024852

Matfilm Cutbox Matfilm godkjent for bruk i storkjøkken. Klar-til-bruk i
cutbox med rivekant. 45 cm x 300 m.

1 x 1 stykk 10010732
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Film og folie
Aluminiumsfolie
Cutbox

Aluminiumsfolie godkjent for bruk i storkjøkken.
Velegnet til dypfrysing av matvarer. Klar-til-bruk i
cutbox med rivekant. 45 cm x 150 m/ 18my.

1 x 1 stykk 10021461

Aluminiumsfolie Aluminiumfolie godkjent for bruk i storkjøkken. Velegnet
til dypfrysing av matvarer. 45 cm x 150 cm/ 14my.

1 x 3 rull 10021398

Sekker, poser og engangsartikler
Avfallsposer hvite Hvite avfallsposer. 50 poser på rullen. Leveres i tre

forskjellige størrelser.
A=50 x 50 cm, B=60 x 60 cm eller C=60 x 90 cm.

1 x 20 rull
1 x 20 rull
1 x 20 rull

A - 10021457
B - 10018708
C - 10021455

Avfallssekker Avfallssekker. 10 poser pr. rull. Finnes i forskjellige
tykkelser og størrelser:
A=Sort 45 MY - 100 l - 72 x 110 cm, B=Sort 70 MY - 100
l - 72 x 112 cm, C=Sort 75 MY - 160 l -  77 x 130 cm
eller i D=Blank 60 MY- 100 l - 72 x 112 cm.

1 x 25 rull
1 x 12 rull
1 x 12 rull
1 x 12 rull

A - 10031277
B - 10018154
C - 10018111
D - 10086688

Engangsforkle Engangsforkle i plast. 1 x 70 stykk 10018960

Kluter
Roll Dispenser Dispenser for engangsklut på rull og Quick'n dry. Kutt til

den størrelsen du trenger. Hygienisk dispenser med
rivekant.

1 x 1 stykk 10092902

Gul svampeklut på
rull

Perforert, myk og fleksibel klut på rull, med høy
absorberingsevne, til bruk i Roll-dispenseren. Hygienisk,
vaskbar og biologisk nedbrytbar. Gul. Størrelse 20x24
cm. Lengde  4 ruller á 11 meter.

1 x 4 stykk 10004752

Engangsklut på rull 100% cellulose, perforert 70 stk pr. rull. Kan brukes i
Ecolab Roll dispenser med rivekant.

1 x 6 stykk 10004748

Quick'n Dry Klut på rull. Kutt til den størrelsen du trenger. Høy
absorberingsevne. 4 ruller à 10 m. Kan brukes i Ecolab
Roll dispenser med rivekant.

4 x 1 rull 10010671

WiPro antibakteriell
klut

Non woven rengjøringsklut. 36 x 42 cm. En vaskeklut
med ''knopper'' der ''knoppene'' rengjør svært
tilsmussede flater uten å lage riper. Blå (A), rød (B), 36
x 42 cm.

1 x 20 stykk
1 x 20 stykk

A - 10013727
B - 10013722
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Kluter
Wettex maxi Blå svampeklut med høy oppsugingsevne. 26 x 31 cm.

Et rent naturprodukt med overlegen oppsugningsevne!
Suger opp til 15 ganger sin egen vekt.

1 x 10 stykk 10021337

Allklut Non woven klut. 140 g. 38 x 40 cm. Hvit (A), rosa (B),
blå (C), gul (D).

1 x 25 stykk
1 x 25 stykk
1 x 25 stykk
1 x 25 stykk

A - 10024570
B - 10024569
C - 10021317
D - 10024583

Polifix
polyurethane

Pusseskinn for glass, speil og blanke overflater. 1 x 10 stykk 10000221

Strikkeklut Hvit, ordinær strikkeklut 50 g. 1 x 25 stykk 10024501

Gulvklut 201 Klutens store størrelse er ideell til skoletavler og gulv.
Kluten har lav friksjon og er lett å arbeide med. Rengjør
effektivt og har høy oppsugingsevne. 59 x 50 cm.

1 x 5 stykk 10024503

Gulvklut Saphir Vaffelvevet gulvklut til gulvrengjøring. 1 x 25  stykk 10106406

Mikrofiberkluter
Polifix Microclin Polifix mikrofiberklut 40 x 40 cm. Blå (A), rød (B).

Produktet er miljømerket med Svanen.
1 x 5 stykk
1 x 5 stykk

A - 10000013
B - 10000017

Polifix Microclin Eco Polifix mikrofiberklut 32 x 32 cm. Rød (A), blå (B), gul
(C) og grønn (D).

1 x 5 stykk
1 x 5  stykk
1 x 5  stykk
1 x 5 stykk

A - 10000030
B - 10000025
C - 10000037
D - 10000060

Nanotech Micro Nanotech mikrofiberklut. Blå (A), rød (B). 1 x 5 stykk
1 x 5 stykk

A - 10201139
B - 10201137

MicroTuff Plus MicroTuff er en strikket mikrofiberklut med stor
rengjøringseffekt. Kluten er tøff selv mot det tøffeste
smusset. Problemløser - spesielt godt egnet til
vanskelige flekker. Effektiv mot fete fingeravtrykk. Rød
(A), blå (B), gul (C) og grønn (D).

1 x 5 stykk
1 x 5 stykk
1 x 5  stykk
1 x 5 stykk

A - 10024844
B - 10024845
C - 10024619
D - 10106407
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Mikrofiberkluter
MicroSmart En myk og behagelig mikrofiberklut med enestående

rengjøringseffekt kombinert med høy oppsugningsevne.
36 x 38 cm. Rød (A), blå (B).  Produktet er miljømerket
med Svanen.

1 x 1  stykk
1 x 1 stykk

A - 10024844
B - 10018693

Polifix® HandTEC
støvhanske

Støvhanske i 100 % mikrofiber, 17 x 21,5 cm, vekt 75 g. 1 x 1 stykk 10005939

Børster og naler
Neglebørste Hvit neglebørste med godt grep for god håndhygiene. 1 x 1 stykk 10018707

Oppvaskbørste En grepsvennlig oppvaskbørste av høy kvalitet.
Assorterte farger.

1 x 10 stykk 10021456

Trebørste Trebørste med naturbust. 36 cm. En børste som letter
rengjøringen av kjøkkenets store gryter.

1 x 1 stykk 10018144

Kjøttkvernsbørste Kjøttkvernsbørste for rengjøring av kjøttkverner eller
andre tilsvarende områder. Med skaft. Hvit. 90 x 90 x
40 mm.

1 x 1 stykk 10024422

Skurebørste rund Blå, rund skurebørste for skrubbing av mindre
overflater.

1 x 1 stykk 10024425

Tankbørste Tankbørste blå, 200 x 120 mm. Bruk skaft 10024450.
En børste som letter rengjøringen av kjøkkenets store
gryter.

1 x 1 stykk 10024415

Håndbørste m/kort
skaft

Håndbørste med kort skaft. Blå. 275 x 70 mm. Allround
børste.

1 x 1  stykk 10004556

Håndbørste
m/langt skaft

Håndbørste med langt skaft. Blå. 410 x 50 mm. Det
lange skaftet gjør at du kommer til samtidig som det
beskytter hånden.

1 x 1 stykk 10024421

Gulvskrubb Gulvskrubb til kjøkken. 28 cm. Brukes med skaft
10018149 eller 10024605. Finnes i blå (A) og rød (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024781
B - 10024780
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Børster og naler
Gulvbørste En børste med flere funksjoner; den lengre

børstekanten kommer til i hjørner og den korte busten
er tøff mot smusset. Rød og hvit. 230 x 70 mm. Bruk
skaft 10018149 eller 10024605.

1 x 1 stykk 10024431

Feiekost Feiekost for innendørs feiing. Blå 50 x 6 cm. Bruk skaft
10018149 eller 10024605.

1 x 1 stykk 10024530

Toalettbørste Toalettbørste i plast med skål. Hvit. 1 x 1 stykk 10018112

Møbelbørste 2-sidig børste for bruk på møbler og inventar. 1 x 1 stykk 10024531

Fiskebørste Liten, smal børste for vanskelige flekker og områder. 1 x 1 stykk 10018689

Gulvskrape/nal
med dreieledd

Hvit gulvskrape/nal med dreieledd og utskiftbar gummi.
Brukes med glassfiberskaft 10018149 eller
aluminiumsskaft 10024605. Finnes i bredde 40 (A) og
60 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10010692
B - 10016971

Gulvskrape/nal Hvit gulvskrape/nal med utskiftbar gummi. Brukes med
glassfiberskaft 10018149 eller aluminiumsskaft
10024605. Finnes i bredde 40 cm (A) og 60 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024783
B - 10024782

Ekstra gummi Ekstra gummi til gulvskrape/nal. Finnes i 40 cm (A) og
60 cm (B) refill.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10018614
B - 10018615

Håndnal Håndnal 24 cm for avskraping av benker og overflater
på kjøkken. Refill til nal er tilgjengelig på varenummer
10098437.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10106401
B - 10098437

Gulvnal
MultiSqueegee

Blå. Leveres i (A) 35 cm og (B) 50 cm. 1 x 10 stykk
1 x 10 stykk

A - 10107640
B - 10107642

Sweeping sett Komplett sweeping sett med nal, brett og plastposer. 1 x 1 stykk 10000834
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Børster og naler
Sweeper 35 cm Komplett Sweeper sett  94-104 cm (A) Vileda. Ekstra

beholder for oppsamling av avfall kan bestilles separat
(B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10107647
B - 10108356

Feiekost m/brett Komplett feiekost med tilhørende feiebrett. 1 x 1 stykk 10021333

Vinduspuss
Grep til vindusnal Justerbart grep til skinne med gummi i lett og stabil

konstruksjon. Skinne med gummi 35 cm kan bestilles på
10000078.

1 x 1 stykk 10000061

Skinne m/gummi til
vindusnal

Skinne med gummi 35 cm til vindusnal. Justerbart grep i
lett og stabil konstruksjon kan bestilles på 10000061.

1 x 1 stykk 10000078

Vindusskrape m/nal Komplett 15 cm kombinert skrape og nal.
Reserveblader 25 stk (A).

1 x 1 stykk 10024600

Vindusforvasker Komplett forvasker bestående av holder (A) og
microfiberpels 35 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024598
B - 10024551

Click Vindusskrape Liten skrape for bruk på vinduer etc. 5 cm bred (A).
Blader (B) bestilles løst.

1 x 1 stykk
1 x 5 stykk

A - 10021536
B - 10021685

Evolution Forvasker Komplett forvasker. Flossmaterialet er laget av effektiv
mikrofiber. Takket være det nye materialet suger
forvaskeren vann meget bra. En skrapedel i enden av
forvaskeren løsner smuss som sitter fast. Håndtaket er
enkelt å justere slik at du får større rekkevidde og
unngår at vannet renner nedover armene. Den 180°
trinnløse svingefunksjonen forenkler rengjøring ved
bruk av teleskopskaft.
Leveres i 35 cm (A) og 45 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024798
B - 10024796

Evolution
Vaskepels

Ekstra vaskepels. Flossmaterialet er laget av effektiv
mikrofiber. Takket være det nye materialet suger
forvaskeren vann meget bra.
Leveres i 35 cm (A) og 45 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024794
B - 10024792

Evolution Vindusnal Med det unike 4-i-1-håndtaket - kan lett endres i fire
forskjellige stillinger. Håndtaket passer til alle
bruksbehov og er meget tidsbesparende.
Leveres i 35 cm (A) og 45 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024442
B - 10024441
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Vinduspuss
Evolution
nalgummi

Utskiftbar hard gummi til vindusnal.
Leveres i 35 cm (A) og 45 cm (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024440
B - 10018703

Evolution
Vindusskrape

Kan holdes i hånden eller festes til 4-i-1-håndtaket.
Knivbladet trekkes inn når det ikke er i bruk. Sikkert og
enkelt knivbytte reduserer faren for kuttskader. Ekstra
kniver finnes i sortimentet på varenummer 10024413.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

10024458
10024413

Evolution adapter Adapter til Evolution systemet 1 x 1 stykk 10024412

Diverse
Stålsparkel 60 mm stålsparkel. 1 x 1 stykk 10024867

Gulvskrape 10 cm gulvskrape med skaft. Leveres med kort skaft
(A), langt skaft (B). Reserveblader (C) leveres på eget
varenummer.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10024489
B - 10024504
C - 10024601

Redskapsforkle Redskapsforkle i mikrofiber. 3 lommer, 2 hekter,
vanntett, 53 x 33 cm.

1 x 1 stykk 10024534

Impex C22
termometer

Komplett koffert med termometer, trådfølere og
innstikkføler.

1 x 1 stykk 10021347

Temperaturmåler
m/IR

Komplett termometer med IR og trådføler Extech
42515. Den justerbare strålingsfaktoren gjør det mulig å
måle temperaturer på praktisk talt enhver overflate.

1 x 1 stykk 10021441

Speed Check Komplett sett for egenkontroll av hygiene. Inneholder
50 strips, fuktmiddel, substratløsning og enzymløsning.

1 x 1 stykk 10010796



Vaskeri
Effektivisér og gjør dine vaskeprosesser enklere

Ecolabs vaskeri program tilbyr:

En komplett serie av produkter for alle typer tekstiler og vannforhold, 
         enten med manuell eller automatisk dosering

Konsekvent og godt vaskeresultat; rene, myke og friske tekstiler
Topp moderne doseringsutstyr for å spare tid og penger
Kostnadseffektive prosesser
Minimal påvirkning på miljøet

EcoBrite produktserie og TurboSMART doseringsanlegg:

Oppnå det beste vaskeresultatet med den flytende vaskeriserien, 
EcoBrite. Produktserien består av vaskemiddel, vaskeforsterker, 
blekemiddel og tøymykner. Sammen med den innovative 
membranpumpen TurboSMART, hjelper EcoBrite produktene deg 
med å oppnå et konsekvent og godt vaskeresultat. De fleste EcoBrite 
produktene er Svanemerket.

Taxat produktene:

Taxat pulverprodukter er laget for å imøtekomme behovet for manuell 
dosering. I denne serien vil du finne svært effektive og universelle 
produkter til ditt behov. Produktene er svært godt egnet til vask av 
mopper, med de utfordringer det innebærer. De fleste Taxat produktene 
er merket med EU Blomsten.

Rent, mykt og friskt er alle kvaliteter som vi forventer av våre 
tekstiler. Ecolabs ulike vaskeriprogram gir resultater, bedre 
kostnadskontroll og forenklede vaskeprosesser. Våre vaskeri-
programmer er utviklet for alle forhold og tar høyde for forskjellig 
type smuss, smussmengde, tekstiltype, vannforhold, temperatur, 
samt stramme budsjetter og takler derfor alle nøkkelutfordringer for 
et vaskeri.
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Doseringsutstyr og tilbehør
Innholdsfortegnelse

Skumanlegg

Forspyler

Sprayflasker og kanner

Tilbehør
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Skumanlegg
Penguin Foam PF Komplett skumapparat bestående av skumanlegg (A) og

installasjonskit (B) som følger automatisk med ved bestilling.
Inkluderer slange, kanneholder, pistol, mm.

1 x 1 stykk
A - 10005880
B - 10103089

Foamguard
Airomatic 10

Stasjonært skumanlegg uten kompressor. Veggmonteres.
Anlegget leveres komplett med alt nødvendig utstyr, tilbehør
og instruksjoner for rengjøring.

10086013

Foamguard
Airomatic 1C

Stasjonært skumanlegg med innebygget kompressor.
Veggmonteres. Anlegget leveres komplett med alt nødvendig
utstyr, tilbehør og instruksjoner for rengjøring.

10055103

Foamguard
Airomatic 10T

Skumanlegg uten kompressor på vogn som tilsluttes 220 volt
og vannuttak. Anlegget leveres komplett med alt nødvendig
utstyr, tilbehør og instruksjoner for rengjøring.

10087284

Foamguard
Airomatic  1CT

Skumanlegg med innebygget kompressor på vogn som
tilsluttes 220 volt og vannuttak. Anlegget leveres komplett med
alt nødvendig utstyr, tilbehør og instruksjoner for rengjøring.

10056012

Foamguard
Airomatic 1X

Stasjonært skumanlegg. Veggmonteres og forsynes med
komprimert luft fra ekstern kompressor. Anlegget leveres
komplett med alt utstyr, tilbehør og instruksjoner påkrevd for
rengjøring.

10085799

Forspyler
EcoSpray Eco Spray forspyler er en vannbesparende, driftssikker og lett

anvendelig forspyler for hurtig avskylling av oppvaskgods før
det vaskes i maskin.

1 x 1 stykk 10013361

Sprayflasker og kanner
Luna 1,5 EPDM Lavtrykkskanne 1,5 l. 1 x 1 stykk 10018083

Nito Clean Ergo Komplett skumapparat som leveres med beholder i 2,7 l (A)
eller 1,35 l (B). Thermoclean 15 m. slange med koblinger (C)
må bestilles i tillegg til anlegg.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10016987
B - 10021470
C - 10024760

Gloria SOX 5 Sprayflaske 5 l. for alkaliske produkter. 1 x 1 stykk 10106409
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Sprayflasker og kanner
MobyFoam 7,6 liters skumsprøyte. 1 x 1 stykk 10015783

Sprayflaske 500 ml Sprayflaske 500 ml "Squeeze bottle". Leveres med ferdig
preget etikett for  Oasis Pro 64 Premium (A) eller Toiletcare 64
(B), eventuelt uten etikett (C). Vippekork må bestilles for at
flasken skal være komplett. Varenummer: 10013190.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10200661
B - 10200772
C - 10013397

Sprayflaske 650 ml
med preget etikett

Sprayflaske 650 ml oval flaske. Leveres med ferdig preget
etikett for "Brial" produkter (A), "Kristalin" (B) og "Into" (C). Det
må bestilles topp til sprayflasken for at den skal være komplett.
Varenummer: 10108446 eller 10200518.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10001971
B - 10032109
C - 10005383

Sprayflaske 650 ml
- Oasis Pro
Premium

Sprayflaske 650 ml oval flaske. Leveres med ferdig preget
etikett for Oasis Pro Premium 14 (A), 16 (B), 20 (C), 33 (D), 40
(E), 52/56 (F), 61 (G), 61D (H), 62 (I) og 65 (J). Det må bestilles
topp til sprayflasken for at den skal være komplett.
Varenummer: 10108446 eller 10200518.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10200662
B - 10200664
C - 10200665
D - 10200666
E - 10000066
F - 10200667
G - 10200668
H - 10200669
I - 10200670
J - 10200663

Sprayflaske 650 ml
- Oasis Clean

Sprayflaske 650 ml oval flaske. Leveres med ferdig preget
etikett for Oasis Clean 10 (A), 40 (B), 61 (C) og 62 (D). Det må
bestilles topp til sprayflasken for at den skal være komplett.
Varenummer: 10108446 eller 10200518.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10109146
B - 10109147
C - 10109148
D - 10109149

Sprayflaske 650 ml Sprayflaske 650 ml oval flaske. Leveres blank (A) eller med
ferdig preget etikett for Allguard 10 (B), Desguard 20 (C),
Glasscare 40 (D), Freshcare 54 (E), Freshcare 55 (F), Bathcare
60 (G), Bathcare Special 61 (H) og Dishguard 71 (I). Det må
bestilles topp til sprayflasken for at den skal være komplett.
Varenummer: 10108446 eller 10200518.

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10108493
B - 10200773
C - 10200776
D - 10200780
E - 10200777
F - 10200778
G - 10200774
H - 10200775
I - 10200771

Topp til sprayflaske Spraypistol (A), skumpistol (B) og WC vippekork (C) til
sprayflasker i 500 ml og 650 ml. Må bestilles separat til hver
enkelt flaske.

1 x 1 stykk
1 x 12 stykk
1 x 12 stykk

A - 10108446
B - 10200518
C - 10013190

Dynkeflaske 4,3 dl. tomflaske med hullet kork. 1 x 1 stykk 10021687

Doseringspumpe Doseringspumper for 500 ml (A), 5 l (B) og 10 l kanner (C). 1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10018343
B - 10020066
C - 10040537
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Sprayflasker og kanner
Spraypistol Spraypistol for 5 ltr kanner med 1,5 m slange. Velegnet for

rengjøring i ovner etc.
1 x 1 stykk 10040532

Doseringsmål Doseringsmål som passer til 1 l flasker. Gir 25 ml dosering. 1x1
stykk (A) og 1x12 (B).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10010724
B - 10200426

Tilbehør
Slangeholder
Mikrospray og Nito

Slangeholder for ca. 15 meter slange,  for Mikrospray og Nito
Clean slange.

1 x 1 stykk 10096112

Kanneholder Kanneholder for høye Ecolab 5 l. kanner (A), for standard 5 l.
kanner (B) og for 10 l. kanner (C).

1 x 1 stykk
1 x 1 stykk
1 x 1 stykk

A - 10093604
B - 10023617
C - 10000107

Kanne/fatåpner
10/20/200 liter

Kanne- og fatåpner til 10, 20 og 200 liter. 1 x 1 stykk 10010914



SENK KOSTNADENE 

TIL MASKINOPPVASKEN 

OG FÅ SERVICE 

I VERDENSKLASSE - VELG 

ECOLABS UTLEIEMASKIN 

ECOTEMP

EcoTemp®

Leie av EcoTemp oppvaskmaskin – den komplette løsningen

For at gjestene skal oppfatte restaurantbesøket som optimalt, er det flere faktorer som spiller inn. 
Det holder ikke at maten er god, hvis ikke serviset og bestikket er skinnende rent. EcoTemp er den perfekte 
løsningen for deg som ønsker utmerkede oppvaskresultater uten binding av kapital. Når du leier en EcoTemp 
oppvaskmaskin er alle kostnader konstante og du slipper uforutsette utgifter til service og maskindeler.

EcoTemp-konseptet gir deg effektive oppvaskresultater med RIKTIG maskin, 
RIKTIG dispenser, RIKTIGE produkter and RIKTIG service. I kombinasjon med 
Ecolab doseringssystemer og maskinoppvaskmidler gir EcoTemp optimal 
oppvaskhygiene og dette igjen gir fornøyde kunder. Din faste Ecolab 
representant sørger for regelmessig service og vedlikehold på maskinen, samt 
opplæring av personalet. Da slipper du å bekymre deg, og kan konsentrere deg 
om det du gjør best. 

Fordeler med EcoTemp® utleie:

Konsekvent, skinnende rent resultat med topp moderne maskin
Lav månedlig leie, ingen store investeringer
Lave driftskostnader, vår nyeste teknologi sparer energi, vann og kjemi
Ingen uventede reparasjoner og utgifter
Din Ecolab representant kommer på regelmessige servicebesøk og 

         sørger for vedlikehold av maskinen, samt full opplæring av personalet. 
         Uten at det koster deg noe ekstra!

     Ett firma og en person å forholde seg til; oppvaskmaskin, 
         doseringssystem, produkter og service fra samme firma. La oss sørge   
         for dette, så kan du konsentrere deg om det du gjør best.

Et bekymringsfritt utleieprogram
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Maskiner og tilbehør
Innholdsfortegnelse

Støvsuger

Støv- og vannsuger

Skuremaskin

High Speed maskin

Pads

Gulvvaskemaskin
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Støvsuger
Floormatic Blue
Vac

Ergonomisk og effektiv støvsuger med store hjul som gjør den
stabil og lett manøvrerbar. Innebygget rom for tilbehør og
ledning. Av og på knappen kan manøvreres med foten. 2-lags
støvsugerpose, motorfilter og luftfilter. Mulighet for HEPA filter.
Støvsugerposer 10109216 (A).

1 x 10 stykk
10004420

A - 10109216

Hoky 23T Teppetrille til tepper og harde gulv. Klassisk og robust design
for lang levetid. Lett og kompakt, enkel å lagre og håndtere.
Kommer til på vanskelige steder.

1 x 1 stykk 10024487

Støv- og vannsuger
Floormatic BWV 27 Komplett vannsuger med 27 l rustfri beholder. Kan leveres med

sett m/fotpedal, slange og munnstykke for fastmontering (A)
og støvsugerposer (B). 1 x 10 stykk

10177421
A - 10001285
B - 10108445

Floormatic BWV 30 Komplett vannsuger til små oppgaver. 18 l. tank.
Støvsugerposer (A) leveres separat.

10000222
A - 10000129

Floormatic BWV 80 Komplett vannsuger med 60 l. beholder. Støvsugerposer (A).
1 x 10 stykk

10000629
A - 10000424

Wirbel 960 Støv og vannsuger. Rustfri tipptank. 45 l. 10031438

Skuremaskin
Floormatic Blue
Disc 180

Komplett skuremaskin uten padsholder. 180 o/min. Padsholder
leveres på varenummer A - 10000038. 1 x 1 stykk

10000010
A - 10000038

High Speed maskin
Victor Tomcat 17" High-speed maskin og støvsuger i samme maskin. Meget

lettkjørt og stillegående. Leveres med regulerbart håndtak, 12
m kabel m/plugg, støvavsug med papirpose, hev- og senkbar
støvkappe. Ekstrautstyr kan bestilles separat; Sprayapparat,
elektrisk støvsuger, elektrisk miljøsuger Vario.

10002137

Victor Tomcat 20" High-speed maskin og støvsuger i samme maskin. Meget
lettkjørt og stillegående. Leveres med regulerbart håndtak, 12
m kabel m/plugg, støvavsug med papirpose, hev- og senkbar
støvkappe. Ekstrautstyr kan bestilles separat; Sprayapparat,
elektrisk støvsuger, elektrisk miljøsuger Vario.

10002106

Victor Freestyle
FSX 17

High-speed maskin og støvsuger i samme maskin.
Batteridrevet med innebygget batterilader. Kapasitet over 2
timer,  ladetid kun 6 timer. Stillegående og enkel i bruk.

10002135
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Pads
Rød pad Rød, lett skurepad (Sprayrengjøring) i 17" og 20" fra 3M. Andre

størrelser kan skaffes på forespørsel.
1 x 5 stykk
1 x 5 stykk

17" - 10000563
20" - 10000564

Brun pad Brun high-speed pad i 17" fra 3M. Andre størrelser kan skaffes
på forespørsel.

1 x 5 stykk 17" - 10004519

Sort Skurepad Sort, grov skurepad i 17" fra 3M. Andre størrelser kan skaffes
på forespørsel.

1 x 5 stykk 17" -10099055

Oransje-Hvit
Topline pad

Oransje-hvit Topline pad i 17" og 20" fra 3M. Andre størrelser
kan skaffes på forespørsel.

1 x 5 stykk
1 x 5 stykk

17" - 10024496
20" - 10024488

Naturhvit pad High-speed pad i 17" og 20" fra 3M. Andre størrelser kan
skaffes på forespørsel.

1 x 5 stykk
1 x 5 stykk

17" - 10024475
20" - 10024498

Gulvvaskemaskin
Vispa 35 B En liten batteridrevet gulvvaskemaskin med særdeles gode

funksjonaliteter. Velegnet til små og tett befolkede områder.
Maskinen har en kompakt størrelse og kan parkeres vertikalt.
Komplett padholder (A).

1 x 1 stykk
10000612

A - 10106672



Ecolab is a leader in the development of
products and services that help preserve the

world‘s resources whilst still making your
processes more efficient.

We pursue an approach that reduces the overall
impact of our products – from production through

application to disposal.

In line with our Total Impact Approach we make
sure that our solutions and programs help:
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