
Berøringspunkter

TRYGGERE
RENGJØRING

I helseinstitusjoner og næringsmiddelvirksom-
heter er det krav til gode rutiner for forebygging 

mot smitte. I alle lokaler hvor vi omgås er renhold 
og renholdere ofte den viktigste brikken for å 

forebygge mot uønsket smitte. Ved mistanke om 
risiko for smitte fra bakterier, sopp og virus skaper 

gode rutiner, rett kjemi og rett påføringsutstyr 
redusert smitterisiko. 

Vi har både egnet kjemi, doseringsløsninger og 
påføringsutstyr som kan brukes i etablerte rutiner 
for rengjøring av overflater og berøringspunkter. 
Vi legger og stor vekt på riktig merking av utstyr 
som brukes til påføring av bruksløsninger. Disse 

kan enkelt bestilles fra vår hjemmeside.
Om du er usikker rundt dine rutiner for rengjøring 
og desinfeksjon av overflater og berøringspunkter 

kan vi sammen med våre partnere i Norge tilby 
kurs og opplæring.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



Fargekodet dynkeflaske 
med skrukork / hull for bruk-
sløsning

DYNKEFLASKER

Utviklet for å rengjøre og 
hemme bakterievekst i 
våtrom og kjøkken. Bra til 
punktrengjøring.

SANIBAKT

1941
1942

1 liter
5 liter

Kraftig rengjørende og sterkt 
bakteriehemmende middel 
for alle flater. Bra til punk-
trengjøring.

CLEANER

1201
1205

1 liter
5 liter

Du kan bestille etiketter for 
de produkter dere trenger 
for å merke påføringsutstyr. 
Etikettene har QR kode som 
linkes til Sikkerhetsdatablad.

ETIKETTER

E1031
E1705
E1941
E1201

Desifix
Langtidsdesinfeksjon
Sanibakt
Cleaner

Spritbasert 70 % for desin-
fisering av gulv, vegger, 
verktøy og mer.

DESIFIX

1031 
1035

1 liter
5 liter

2 av våre pumpekanner tåler 
sprit og andre desinfeksjon-
smiddel.

PUMPEKANNER FOR 
DESINFEKSJON

65062

65115

Cleaner Extra 
1,5 liter pH 1-9
Cleaner Nylon 
1,5 liter pH 7-14

65103
65104
65105
65106
65223
65224 
65225
65226

0,65 liter Gul
0,65 liter Blå
0,65 liter Rød
0,65 liter Grønn
0,3 liter Rød
0,3 liter Blå
0,3 liter Grønn
0,3 liter Gul

Desinfeksjon med langtids-
virkning som kan brukes på 
alle overflater. Blandes ut i 
10 % løsning.

LANGTIDSDESINFEKSJON

1705 5 liter

Leveres med ulike sprayto-
pper. Egne spraytopper for 
desinfeksjonsmiddel.

SPRAYFLASKER FOR 
PUNKTRENGJØRING

65001 
65002
65003
65004 
65005 
65006 
65007 
65008
65009
65066
65067
65068

Grønn standard dyse
Grønn skum dyse
Grønn dusj dyse
Rød standard dyse
Rød skum dyse
Rød dusj dyse
Blå standard dyse
Blå skum dyse
Blå dusj dyse
Gul standard dyse
Gul skum dyse
Gul dusj dyse


