
Maskinvask

KRAFTIG
RENGJØRING

Har du en gulvvaskemaskin kan vi tilby et stort 
antall produkter som passer til maskinell 

rengjøring. Produktene er tilpasset for maskinene 
og vil løse de fleste oppaver enten det er lettere 

rengjøring eller tøffere renjøring innen industri og 
verksted. Ønsker du å tilføre pleie til gulvene har 

vi flere produkter som egner seg.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



Et rimelig og kraftig 
grovrengjøringsmiddel for 
industrielle miljøer. Fjerner 
effektivt fett, olje og sot. 

INDUFIX

1973
1972

1 liter
5 liter

Et svanemerket industri-
produkt for rengjøring av 
industrigulv, maskiner og 
verktøy. Løser effektivt sot, 
fett og olje.

INDUSTRI-STORFIX

10253
10254

25 liter
200 liter

Grovrengjøring for grundig 
rengjøring av industrigulv 
og andre flater i industrien. 
Sterkt rengjørende. Fjern-
er vanskelige flekker som 
truckspor.

RUBB OFF

19034
19041
19034200

5 liter
25 liter
200 liter

For rengjøring og vedlike-
hold av industrigulv. Sterkt 
rengjørende. Gir gulvet en 
motstandsdyktig og smus-
savvisende overflate. Erstat-
ter fete produkter som f.eks: 
Grønnsåpe og steinsåpe.

STENGRUND

11201
112005
112025
112200

1 liter
5 liter
25 liter
200 liter

Et lett alkalisk middel for 
daglig rengjøring av gulv. 
Beregnet for bruk i gulv-
vaskemaskin. Skummer 
ikke. Effektiv mot salt vinter-
stid. Allfix Combi er et mildt 
og skånsomt middel for alle 
flater, gir en blank overflate 
uten ettertørking.

ALLFIX COMBI

1103
1107
1112
1108
1109

1 liter
5 liter
10 liter
25 liter
200 liter

Et miljøtilpasset alkalisk 
rengjøringsmiddel utviklet 
for rengjøring innen verksted 
og annen industri. Effektivt 
for fjerning av olje og fett 
på gulv. Kan og med fordel 
brukes til rengjøring av 
verktøy, benker og maskiner. 
Effektiv flekkfjerner.

CLEANER

1205
12025

5 liter
25 liter

Rengjøring- og vedlikehold-
sprodukt for alle typer gulv 
når man ønsker et litt blank-
ere gulv uten å bygge film. 
Brukes i mopper og gulv-
vaskemaskin.

FLOORI

11011
11013
11012
11014

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme


