
Sanitære rom

TRYGGERE
RENGJØRING

Ved rengjøring av sanitære rom blir man ofte 
stilt ovenfor mer krevende oppgaver. Det er både 

visuelle og hygieniske krav som må oppfylles. 
PLS har et stort utvalg av produkter som spesielt 
er tatt fram for å løse problemer med kalk, rust, 
irr og andre urenheter. Vi anbefaler også våre 

løsninger for luktfjerning og desinfeksjon dersom 
man har utfordringer med lukt og smitte.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



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

KALKFIX EXTRA
Til daglig rengjøring av 
toaletter, vasker, badekar, 
rustfrie overflater og dusjer. 
Løser effektivt alle typer av 
fett, kalk og såperester og 
etterlater en ren og blank 
overflate.

SANIMILD

1932
1931
1935
1936

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

Saniclean er alkalisk og 
rengjør overflatene uten å 
skade materialet. Produk-
tet er sterkt fettløsende 
og bakteriehemmende. 
Gir en blank overflate uten 
ettertørking og etterlater en 
behagelig frisk duft.

SANICLEAN

1940
1950
1955

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

Sanibakt er et alkalisk reng-
jørende  produkt med  en 
langtidsvirkende bakterie 
-hemmende virkning. Ved 
daglig bruk oppnås en 
desinfiserende langtids-virk-
ende effekt. Kan brukes på 
alle flater som tåler vann.

SANIBAKT

1941
1942

1 liter
5 liter

Et surt kalkfjerningsmiddel 
for fjerning av grove kalk- og 
rustavleiringer på toaletter, 
vaskeplasser, badekar, 
dusjrom og svømmehaller.

SANIEXTRA

1061
1065

1 liter
5 liter

Effektiv WC rent som løsner 
kalk og rengjør under toal-
ettkanten. Med svanehals 
for enklere påføring og 
barnesikring.

HIMLA WC-RENT

301702 750 ml

1067 1 liter

Sanifix rengjør overflatene 
uten å skade materialet. Pro-
duktet er sterkt fettløsende 
og bakteriehemmende. 
Fjerner rust, irr og kalk. 
Gir en blank overflate uten 
ettertørking og etterlater en 
behagelig frisk duft.

SANIFIX

1041
10410
1045

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

Svanemerket spray klar til 
bruk for rengjøring av over-
flater i sanitære rom.

SANIFIX SPRAY

301707 750 ml


