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Tuff smuts kräver tuffa lösningar!
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Ibland behövs rejäla tag för att ta bort tuffa märken, ingrodd och
ibland fastbränd smuts. Många skurmaterial kanske ser lika ut men
väljer du våra kommer du snabbt märka skillnad på både kvalitet
och resultat.

Problemlösare - när olyckan är framme
Har någon ritat utanför? Använt skor med svart sula? Lämnat kaffe
rester i diskhon? Miraclean trollar bort de svåraste fläckarna utan
ansträngning.

PurActive - tuffa tag utan att repa
Behöver du en svamp till ömtåligare områden då finns det svampar
som istället för att skrapa bort smutsen helt enkelt lyfter upp den.
PurActive svamparna är färgkodade vilket underlättar vid färgkodning både inom städning och i köket. PurActive är även lätt att
skölja ur det gör den extra hygienisk.

Även Safetymoppen klarar att lösa tuffa fläckar
På större ytor som i duschrummet så är Safetymoppen det
självklara valet.

Traditionella svampar och skurnylon
Vileda's rengöringssvampar och skurnylon är tillverkade i nylon som
inte rostar eller spricker. Varje fiberlager har en stark bindning av
sand och harts som garanterar ett jämnt slitage. De täpper inte till
och är lätta att skölja ur.

Hjälpredor i köket
Utöver de traditionella svamparna och skurnylonen så har vi riktiga
experter på fastbränd smuts, matrester och fett - Inox och GrillPad.
Hur ska du välja?
Välj en produkt med eller utan slipmedel. den första frågan är viktigast - kan ytan repas? Här gäller det att välja rätt redskap på mjuka
ytor som kan repas.

Vem klarar utmaningen bäst?

Repria skurmaterial*

GrillPad

Inox

Skurnylon
(grön & svart)

Skrubbsvamp
(grön)

Swep Safetymopp
/Handmopp

Skurnylon
(vit)

Skrubbsvamp
(vit & Blå)

MiraClean

PurActive

Vilken yta ska rengöras? Kan den repas? Om ja, välj då endast de produkter som är inte
repar. Därefter hittar du rätt produkt beroende på vilken typ av smuts som ska avlägsnas.

Skurmaterial med slipmedel

Vilken typ av smuts?



- Sko- / ritmärken
- Envis smuts och fläckar
- Kalk och tvålrester





- Feta fläckar/kafferester
- Fastbrända matrester

























































Vilken typ av yta?
- Trä/laminat
- Rostfritt stål
- Toalett/handfat
- Duschkabin
- Kastruller och bleck
- Teflonyta
- Glasformar/porslin
- Grill- och stekbord














































Kundgrupp:

 Bästa valet = din favorit  Mycket bra val
Passar för ytan och uppgiften Hantera varsamt - kan repa
Generell städning
kontor/skolor/butiker/industrier/etc

 Repar/ej lämplig för uppgiften

Hälsa- och sjukvård
sjukhus/vårdcentraler/åldringsvård/etc

Hotell och restaurang
Hotell/restaurang/storkök/gatukök/etc

* Även om en produkt generellt inte repar ytan, testa ändå på ett undanskymt område. Använd aldrig ett skurmaterial torrt - då repar den ytan.
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Vileda Professional - en del av Freudenberg Group
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföretag med huvudkontor i
Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen.
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö, Sverige
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