
OUTH Gulvbehandling

ENKEL 
GULVBEHANDLING

Outh er en serie med gulvprodukter produsert 
med høy kvalitet og brukervennlighet. 

Serien ivaretar vedlikehold og beskyttelse av 
moderne gulv som vinyl og linoleum samt 

de fleste typer tepper. 

Serien komplementerer våre andre produkter 
innen gulvpleie så du vil alltid kunne 

finne et produkt for dine gulv.

Vi er eksperter på gulv og har lang erfaring med 
vedlikehold enten du velger å bruke voks, polish 

eller andre metoder. Vi står og alltid klar til å 
hjelpe deg dersom du trenger hjelp.

Ta kontakt så skal vi sammen kunne finne den 
beste løsningen for dine gulv.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



Spring Minute polish rens og polering er enkel i bruk og 
gir raskt et godt resultat med bruk av mopp eller poler-
ingsmaskin. Kan moppes ut og vil tørke til en høy glans. 
Alternativt kan man spraypolere for rens og 
polering av gulv. Kan brukes på alle typer gulv som 
linoleum, vinyl, gummi, terrazzo, termoplastiske gulv og 
gulver som er behandlet med polish.

SPRING Minute

Spring High Solid er en 
proff, sklisikker metallisert 
gulvpolish med høy glans 
og slitestyrke. Designet 
for lite vedlikehold og for å 
være lett å fjerne igjen. Kan 
brukes på et stort utvalg av 
lokaler. Kan brukes på alle 
typer av gulv som linoleum, 
vinyl, gummi, terrazzo og 
termoplastiske gulv.

SPRING High Solid

Spring Steinpolish er en 
metallisert polish for eks-
trem styrke og holdbarhet 
som likevel er enkel å fjerne 
ved behov. Krysskoblet pol-
ymer film som ikke gulner 
over tid. Endrer ikke fargen 
på selv de lyseste gulv. Gir 
en dyp glans med sklisik-
kerhet. Forsterker utseende 
og forlenger levetiden på 
marmor og terrazzogulv. 
Kan med fordel poleres for 
vedlikehold og oppretthold-
else av glans.

SPRING Steinpolish

381004
381003

1 liter
5 liter

Spring Metallisert polish 
er en polish med ekstrem 
styrke og holdbarhet som 
likevel er enkel å fjerne ved 
behov. Gir en dyp glans med 
sklisikkerhet uten å polere. 
Forsterker utseende og 
forlenger levetiden på alle 
gulvtyper. Enkel rengjøring 
med fuktige mopper. 

SPRING Metallisert polish

Spring Antistatisk polish er 
en proff antistatisk polish 
med iboende statisk av-
ledningsmotstand. Oppret-
tholder egenskapene selv 
med luftfuktighet ned til 
11%. Testet i henhold til IEC 
61340 - 4 - 1 and BS 7506. 
Fjerner statisk ladning fra 
standard vinylgulv. 
Forbedrer avledningen på 
ledende gulv. Påføring og 
hardhet som ved en normal 
polish for gulv. Sklisikker.

SPRING Antistatisk polish

381001 5 liter

381000 5 liter

381002 5 liter

381011 5 liter



Spring Polishfjerner er et 
moderne alternativ til tradis-
jonelle alkaliske polishfjer-
nere som tradisjonelt må 
skylles / nøytraliseres med 
et surt middel. Spring Pol-
ishfjerner er en polishfjerner 
som ikke trenger ettersky-
lling. Siste teknologi for å 
fjerne metallisert polish. En 
avansert baseavbrytende 
oppskrift sikrer rask nøytral-
isering. Skummer lite som 
gjør skuringen raskere og 
gir maksimalt resultat ved 
vannsuging.

SPRING Polishfjerner

381010 5 liter

Spring Diamond Wet Look er 
en unik metallisert gulvpol-
ish med ekstrem blankhet 
og holdbarhet og gir et Wet 
Look utseende. Kan brukes 
på alle typer av gulv som 
linoleum, vinyl, gummi, ter-
razzo, marmor, steingulv og 
termoplastiske gulv. Egner 
seg for butikker, kjøpesenter, 
flyplasser og andre sted-
er hvor man vil ha veldig 
blanke gulv.

SPRING Diamond

Winter Tepperens er utviklet 
for rens av tepper og møbler 
med bruk av en tepperenser 
/ ekstraksjonsmaskin. En 
spesielt utviklet formulering 
som passer for vevde og 
ikke-vevde tepper av syn-
tetiske og naturlige fibre. 
Beregnet for bruk sammen 
med en tepperenser med 
sug. Den er og trygg for bruk 
på møbler og bilseter

WINTER Teppe og møbel-
rens

382000 5 liter

Fjerner flekker og smuss fra 
tepper og møbelstoffer. Kan 
brukes på alle fargesikre 
vaskbare tekstiler inkludert 
ull. Kan brukes som en egen 
behandling manuelt eller 
som en forsterker ved bruk 
av tepperensmaskin. 

WINTER Flekkfjerner

381012 5 liter

382001
382002

1 liter
5 liter


