Enviro® Rengøring

Bredt udvalg af rengøringskemi til den professionelle bruger

Samson Enviro
Producent · Agentur · Servicepartner

Sure produkter
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Afkalker Plus

Effektiv citronsyrebaseret kalkfjerner til den daglige afkalkning og rengøring.

4833

WC-rens

Effektiv WC-rens med fortykningsmiddel og farve, fjerner rust og svære
kalkbelægninger.

4508

Sulfaminsyre

Til afkalkning af bl.a. kaffemaskiner.

4514

Spa- og Karrens

Sur desinfektion m/duft. Kombineret afkalkning og desinfektionsmiddel til
sanitære overflader.

4507

Kalkfjerner

Benyttes til rengøring af svært tilkalkede overflader i baderum, køkken, mv.
Også velegnet til rust og okker

4505

Neutrale produkter	
	Produktnavn

INFO!
■ BRUGES TIL:
3 Desinfektion
3 Grundrengøring
3 Gulvpleje
3 Køkkenrengøring
3 Sanitetsrengøring
■ BRUGES AF:
3 Den offentlige sektor
3 Hospital og sundhedsvæsen
3 Hotel og restaurationsbranchen
3 Levnedsmiddelindustrien
3 Rengøringsselskaber

Beskrivelse	

Varenr.

Universal

Neutralt rengøringsmiddel uden parfume eller farvestoffer, anvendes til gulvvask
eller sanitetsrens.

4102

Universal Plus

Effektivt rengøringsmiddel med fyrrenåleolie til inventarrengøring af særligt
beskidte overflader og gulvvask herunder vekselvask.

4104

TIPS!

Gulvpleje

Baseret på natursæbe, stor rengøringsevne og plejende effekt, efterlader gulvene
blanke og rene uden at disse bliver glatte.

4106

Gulvpleje Plus

Natursæbebaseret produkt med vaskepolish, rengør, plejer og vedligeholder
gulvet i én arbejdsgang.

4108

Trappevask Plus

Effektivt trappevaskprodukt som efterlader emnet med en behagelig duft.

4110

Opvask

Neutralt rengøringsmiddel uden parfume eller farvestoffer til manuel opvask
og inventarrengøring.

4112

Højkoncentreret produkt til manuel opvask og inventarrengøring.

4114

Glaspudsemiddel med rengørende virkning.

4118

■ Før malerarbejdet
3 Påsprøjt GRUNDRENS fortyndet 1/50
og lad virke i ca. 5-15 minutter
3 Herefter afrenses med klud eller blød
skurebørste
3 Neutraliser og afvask
grundigt med varmt
vand.

	Opvask Plus
Quick Puds

Basiske eller alkaliske produkter
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Super Sam
  

Unikt universalprodukt med plejende virkning til både den periodiske og
daglige rengøring, fjerner fedtstoffer, nikotin, sod, let rust, farvestoffer m.m.

4302

Ovn- & Grillrens

Stærkt alkalisk produkt med fortykkelsesmiddel, velegnet til opløsning af
fastbrændte belægninger.

4318

Regens

Alkalisk pulverrens som anvendes til rengøring af kirurgiske instrumenter

4326

husholdningskemi
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Afløbsrens

Tungt vandsbaseret afløbsrens til rengøring af tilstoppede afløb.

4317

Eddikesyre 32%

Til afkalkning af kaffemaskiner og elkedler.

4512

Grundrens

Grundig og effektiv rengøring af diverse overflader før maling.

4122

Universal rens

Kan anvendes til store set alle rengøringsopgaver i hjemmet, bla. gulvask
(træ, klinke, linoleum, mv.). Desuden velegnet til at vaske borde, samt til fjernelse
til div. pletter f.eks. rødvin og kaffe, manuelt og extrationsmaskine.

4302

Samolin Polish

Halvblank, skridsikker akryl gulvpolish til de fleste typer hårde gulve, f.eks. vinyl
(PVC) og linoleum.

4760

Polish Fjerner US

Effektiv gulvpolish afrenser. Opløser gammel voks/gulvpolish, hvor man ønsker
grundafrensning inden pålægning af ny polish.

4314

Maskinopvask Flydende

Koncentreret flydende maskinopvaskemiddel m/klor til automatisk dosering,
svagt klorineret, fjerner effektivt garvesyre, farvestoffer m.m.

4604

Vaskepulver

Enzymatisk universalvaskepulver i koncentreret form til effektiv maskinvask i alle
typer vaskemaskiner, velegnet til både blødt og hårdt vand. Svanemærket.

4614

Multi desinfektion

Bredspektret allround desinfektionsmiddel virksomt overfor bakterier, svampe,
skimmel og alger. Velegnet til brug i levnedsmiddelindustrien som desinfektion efter
endt rengøring. (pH afhænger af opløsning).

4704

% 4913 9700

■ Rens af afløb
3 Hæld ca. ½ liter AFLØBSRENS koncentreret og lad virke i
ca. 1 time.
3 Herefter skylles grundigt
efter med varmt vand.

■ Afkalkning i vådrum
3 For nænsom og effektiv afkalkning af
vådrum vandes først alle fuger grundigt.
3 Påsprøjt KALKFJERNER fortyndet
1/10 og lad virke i ca. 5 minutter (Må
ikke benyttes på emalje eller marmor.)
3 Herefter afrenses med
klud eller blød skurebørste og afvaskes grundigt
med varmt vand.

■ Trappevask
3 UNIVERSAL+ fortyndes med vand
1/20 og fordeles jævnt med moppe.
3 Herefter skylles grundigt efter med
varmt vand og aftørres med opvredet
klud/moppe.
3 Kan også anvendes til
aftørring af borde og
inventar.
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Enviro® Industri

Afrensningskoncentrater til brug i industrien og til større rengøringsopgaver

Samson Enviro
Producent · Agentur · Servicepartner

Sure produkter
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Sur Samson Stærk

Fosforsyrebaseret kalkfjerner med stor afkalknings- og rengøringseffekt.

4504

Renokalk

Kraftig industriel afkalker med rød sporingsfarve baseret på fosforsyre og saltsyre.

4710

Basiske eller alkaliske produkter
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Uni Sam

Universalt grundrengøringsmiddel med krav til kraftig rengøring og høj hygiejne, opløser proteiner,
fedt, blod, æggehvidestoffer m.v.

4304

Clean

Miljøvenligt og alsidigt rensemiddel med plejende effekt, velegnet til rengøring af industrigulve,
gelcoat, diverse plast- og kunststofmaterialer samt bygningsmaterialer.

4306

Samsonite

Stærkt alkalisk rengøringskoncentrat, opløser alle former for fedt- og olieholdige belægninger,
også fastbrændte.

4320

Omega Højtryksrens

Svagt alkalisk produkt til brug i højtryksrenser.

4312

Stærkt alkalisk rensepulver.

4316

	D1 Industripulver

auto- & materielvask
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Autoskumforvask Neutral

pH neutralt skumkoncentrat til forvask af biler i automatiske bilvaskeanlæg.

4809

Autoshampoo Neutral

pH neutral autoshampoo der holder børsterne rene og bløde.

4807

Auto Voks

Tørremiddel som tilsættes sidste skyllevand i bilvaskeanlægget, efterlader bilen blank og tør.

4818

Lastbilvask US 100

Produktet er beregnet til brug i vaskeanlæg med højtryksvask (børsteløs vask), fjerner effektivt
kraftige besmudsninger og trafikfilm

4814

Togrens

Alkalisk produkt som effektivt fjerner olie og dieselbelægninger, bremsestøv m.m.

4816

Agua Control Plus

Kombineret lugtfjerner og vandbehandler som eliminerer lugtgener samt modvirker forrådnelse.

4831

Alu- & fælgrens

Alu profiler renses hurtigt og effektivt uden at ødelægge glas og gummilister.
Trinplader og lifte bliver som nye. Bilfælge rengøres nemt for sov, snavs og bremsestøv.
Produktet kan med stor fordel også anvendes i storkøkkener til rustfri stålgryder, borde m.m.
Vejl. dossering 1:10. Indeholder bl.a. fosforsyre og andre rensestoffer (ætsende).

4815

Vognvask

Specielt fremstillet til lastbiler, kølevogne, busser og entreprenørmaskiner
Enviro Vognvask er et tungt, flydende alkalisk renseprodukt, som desuden giver det en bred vifte
af anvendelser inden for jernbanesektoren, og det industrielle marked.
Produktetkan bruges i børstevaskemaskiner, højtryksrensere og til manuel vask.
Vejl. dossering 5% opløsning. Kraftig rengøring 1:5

4811

Autoshampoo Plus

Til manuel bilvask, fjerner effektivt alle former for snavs, efterlader lakken glansfuld og med en
beskyttende vokshinde.

4806

Motorrens

Vandbaseret produkt til afrensning af motorer og bildele, opløser olie og smuds m.m.

4822

PowerClean

Alkalisk renseprodukt til fjernelse af insekt- og planteaflejringer, trafikfilm m.v., også velegnet
som fælgrens.

4826

specialkemi
	Produktnavn

Beskrivelse	

Varenr.

Fedt-fjerner Stærk

Til rengøring af alle hårde overflade. Naturligt vandopløseligt og biologisk nedbrydeligt
rengøringsmiddel. Kan anvendes i hånden, moppe, spand og børste eller højtryksrenser. Perfekt for
kompakt beton rengøring, affedtning, vask og rengøring af udstyr. Enviro® Fedt-fjerner Stærk i
koncentreret form, anvendes til affedtning og rens af snavs i vanskelige tilfælde. Effektivt på bl.a.
gulve, vægge, beton, motorer, byggeri, produktions udstyr og meget mere.
Dossering til kraftig rengøring 1:5 lettere rengøring 1:20.

4319

Husrens

Effektiv mod grønne belægning og bakterier. Kan anvendes på fliser, havemøbler, træværk, tage,
sokler, bassiner, mv. Produktet ødelægger ikke aluminium, træ, gummi, glasfiber og lak,
da det ikke indeholder opløsningsmidler og er ph neutralt i brugsopløsningen. Påfør i rigelig
mængde og lad virke ca. 3. døgn, så algevækst bringes til et 0 punkt. Herefter bør de behandlede
flader vaskes efter med varmt vand. Hvis dette ikke er muligt, vil vejrforhold i mange tilfælde løse
opgaven i løbet af få måneder. Vejl. dossering 1:10.

4708

Staldrens

Produktet har høj pH-værdi og dermed effektiv fedtopløsende, selv store mængder proteinstoffer
løsnes, samtidig med at det er skånsomt overfor stald, inventar og alle slags materialer. Midlet er
biologisk nedbrydeligt og let at arbejde med. Det anbefales at skumudlægge efter en indledende
grovrengøring Sæbeskummet sprøjtes ud på alle overflader med en særlig skumlanse.
Vejl. dossering 5-10% opløsning.

4307

Brændhæmmer

Enviro Brandhæmmer er en miljøvenlig væske, som hæmmer ild i at opstå eller brede sig.
Væsken vanskeliggør ild i at antænde materialer, og kan bruges både i forbindelse med
brandslukning og forebyggende.

9910

BIO®Nail

Acetonefri neglelakfjerner til den kosmetiske industri. Biologisk nedbrydelig væske som
effektiv opløser neglelak uden at forårsage udtørring af neglebånd.
Plejende virkning overfor neglebånd og fingre. Ikke brandfarlig.

3004

PolyClean®
EpoxyClean

Arbejds- og miljøvenlig rensevæske til fjernelse umættede polyester aflejringer, samt epoxy
og polyuretan harpikser. Erstatter brandfarlige og sundhedsskadelig opløsningsmidler,
såsom acetone og methylenklorid. Bruges i glasfiberindustrien til afrensning af håndværktøjer
og produktionsudstyr, samt til rengøring af produktionsgulve for epoxyresiner.

6006
6002

Floorcoat

Effektiv voksbeskyttelse af rå beton, industrigulve mod snavs, epoxyharpikser, mv.

4928

Skumdæmper

All-round skumdæmper, tilsættes renføringsmaskinen direkte.

4752

% 4913 9700

TIPS!
■ SURE PRODUKTER
Sure produkter bruges især til opløsning
af kalkholdige belægninger. pH<6 (vandig
opløsning).
■ ALKALISKE MIDLER
Basiske eller alkaliske rengøringsmidler
er typisk gode til affedtningsopgaver og
olieholdige belægninger. pH>8 (vandig
opløsning).
■ NEUTRAL RENGØRING
Neutrale rengøringsmidler er skånsomme
overfor huden og anvendes i den daglige
rengøring. Typisk pH: 6-8 (vandig opløsning).
Test altid først på et mindre synligt sted.
■ Sådan renser du alufælge!
3 Påsprøjt ALU- & FÆLGRENS fortyndet 1/10 og lad virke i ca. 5 minutter
3 Arbejd det sidste fastsiddende snavs
og bremsestøv af med
blød børste.
3 Neutraliser og afvask
grundigt med varmt
vand.
■ Sådan afrenser du alger!
3 HUSRENS fortyndes 1/10 og påføres
det algeramte område.
3 Lad produktet virke ca.
3. døgn, og afvask med
varmt vand.
■ Vask af container og vogn
3 Vognvask fortyndet 1/10 påsprøjtes materiellet, eks. en container eller
ladvogn.
3 Lad produktet virke
ca. 5-10 minutter, og
afvask grundigt med
varmt vand.
■ Grundrengøring af
industrikøkken
3 UNISAM påføres 1/20 på vægge,
borde og gulv.
3 Lad produktet virke ca. 5-10 minutter
og afvask grundigt med varmt vand.
Emhættefiltre og komfurer
3 UNISAM påføres 1/3 på filtre, ovnbageplader, mv.
3 Lad produktet virke ca.
5-10 minutter og afvask grundigt med stiv
børste.
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