
Problemløsere

VANSKELIG
RENGJØRING

Vi arbeider for flest mulig produkter som er 
Svanemerket. Likevel vil det være ganger man 
trenger et spesial produkt for å kunne løse et 

problem. Vår mening er at et spesialprodukt som 
løser problemet effektivt er et godt kompliment til 
miljømerkede produkter. Det man skal tenke på er 
å bruke miljømerkede produkter når du kan og en 

problemløser når du virkelig trenger det.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



Grovrengjøring for å fjerne 
håndballklister og flekker på 
sportsgulv. Finnes også en 
variant for hender og hud.

GLUE AWAY SPORT

Et miljøtilpasset alkalisk 
rengjøringsmiddel i kon-
sentrat. For grovrengjøring 
av kjøkken, tak, inventar 
industrigulv samt fjerning av 
vanskelige flekker. Cleaner 
er effektiv, avfettende og 
rengjørende.

CLEANER MULTIRENT

1201
1205

1 liter
5 liter

Storfix Strong er super- 
effektiv for fjerning av flek-
ker og tar raskt bort flekker 
som fett, sot, olje, vanske-
lig industrismuss, tusj og 
penner, nikotin, truckmerker, 
blekk og sparkemerker på 
gulv og interiør.

STORFIX STRONG

1029
10258

0,75 liter spray
5 liter

Kraftfull spesialmiddel for 
gulv og fjerning av truck 
spor. Løser opp selv de 
vanskeligste flekker. Kan og 
brukes til annen rengjøring 
når det er behov for tøffere 
rengjøring.

RUBB OFF

19034
19041

5 liter
25 liter

Kraftig produkt som effektivt 
rengjør og løser innbrente 
matrester og fett i griller, 
ovner og frityrer.

GRILLFIX

155 0,5 liter

Et ekstra surt kalkfjerning-
smiddel for fjerning av grove 
kalk og rust avleiringer på 
toaletter, vaskeplasser, 
badekar, dusjrom og svøm-
mehaller. Kalkfix Extra fjern-
er meget effektivt vanske-
lige kalk og rust avleiringer. 

KALKFIX EXTRA

1067 1 liter

PB Extra er en meget effek-
tiv polishfjerner for alle typer 
gulv og alle typer polish. 
Hurtig virkning uten å skade 
underlaget. Kan brukes som 
forsterker for andre typer 
polishfjernere.

PB EXTRA

1958 1 liter

17205
19165

5 liter
0,5 liter hånd/hud

Organic Fix inneholder 
spesielt tilpasset aktive 
mikroorganismer for fjern- 
ing av dårlig lukt. Organic 
Fix fjerner effektivt utrivelig 
lukt fra organisk materiale 
som matrester, urinosv. Kan 
brukes på alle overflater, 
også tekstiler.

ORGANIC FIX

7110 1 liter

Produktet helles i kloakk 
og gulvsluk for å danne et 
flytende lokk som forhin-
drer dehydrering og dårlig 
lukt å komme opp. Brukes i 
brønner og sluk som sjelden 
brukes.

AVLØPSLOKK

460 1 liter


