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PRO-CLEAN
TS-System
AUTOMATISKT RENGÖRINGSPROGRAM
Pro Clean rengöringsprogram är framtaget i enlighet entreprenörer som
städbolag, saneringsbolag, industriföretag, skolor, köpcentra, livsmedelsbutiker
och många fler som utför regelbunden rengöring och underhållsarbete.
Städbolag: Utför många olika rengöringsuppdrag. För att förenkla användningen och ha
rätt kemi tillhands för olika smutsighetsgrad är Pro Clean, en mycket uppskattad
systemlösning.
Saneringsföretag: Utför många industrirelaterade uppdrag. Bl.a.
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Slamtömning
Mögelsanering
Luktsanering
Industrirengöring
Maskinrengöring
Fasadrengöring

Pro Clean innehåller önskad produktmix för att täcka allt som ska utföras
Industriföretag: Har en bred, verksamhet som ställer olika krav på olika avdelningar
eller områden. Pro Clean programmet har bredden från tung industrirengöring till finliret i
lunchrummet eller när duscharna behöver rengöras.
Köpcentra: Har ofta städbolag som utför städningen av dom stora tidskrävande ytorna.
Vissa köpcentra utför småsaker själva. Eller tillhandahåller kemi för att ha koll på
förbrukning och inte minst för miljöns skull. Pro Clean kan betjäna inhyrd personal och
även finnas tillhands när egen personal behöver specialinriktad lösning för ett specifikt
uppdrag.
Livsmedelsbutiker: Även om Livsmedelsbutiker arbetar enlig HACCP. I sina produktionslokaler och beredningsrum/delikatessavdelningar. Så behöver övriga butiken hållas ren.
Ibland av städbolag/inhyrd personal eller av egen personal. Kvalitéts-certifierade butiker
SKA ha koll på vilka kemikalier som används, upprätta riskanalys på alla kemikalier som
används, säkerställa att rengöringen håller en hög nivå. Pro Clean är utmärkt verktyg för
att enkelt skapa kontroll, effektivitet och säkerhet. Pro Clean är en komplett lösning för
hela butikens rengöringsuppdrag med bästa tänkbara produkt.
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Kassor/kassaavdelning – Många människor passerar och rengöring/desinfektion är viktig.
Glasmontrar/frysdiskar – Butikerna består till stor del av glasytor som det fingras på.
Returstation – Luktproblem kommer som ett brev på posten. Öl, cider och annat kladd.
Socklar/övrig inredning – Får klackmärken, stänk vid kross. Smutsigt är inte säljande.
Rostfritt/mässing – Oxidering, fingeravtryck, kladd m.m.
Tak/armaturer – Reflektorer ska spegla ut ljuset. Ventilationsdon & tak blir smutsiga.

Listan kan göras lång inom alla områden.
I Pro Clean programmet får användaren en egen konsult/support person
som går igenom detaljerna till alla som ska använda programmet.
Och alltid rätt dosering enligt önskemål.
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Extra koncentrerad glasrengöring & finputsning.
Innehåller ett mikroskopiskt underhållsskydd.

Kraftfullt ungsrent. Löser effektivt förkolnade
& brända fetter. Hög koncentration som passar
utmärkt i ProClean systemet.

Effektivt desinficerande för ytor, maskiner,
inredning & utrustning. Neutralt pH ger säker
desinfektion på många områden. Eliminerar
bakterier, svamp, alger, gäst & virus.

Kalkbort som innehåller både saltsyra för
effektiv kalklösning. Och fosforsyra för att lösa
fett. Tensider för bra rengöring av tvål- schampo
avlagringar.
Allsidig rengöring med fräsch doft. En lågalkalisk produkt, lämplig som allround vid
flyttstädning. Löser fett i kök, smuts och fett i
duschar m.m. effektiv på fläckar som blyerts,
bläck och trycksvärta.
Allrengörande golvprodukt med lätt
appelsinkaraktär. Högkoncentrat som späds
ner till koncentrat i mindre behållare vid
ambulerande städuppdrag, sanering

Automatisk dosering.
Spara tid och pengar med rätt dosering varje gång.
Håll koll på hur mycket kem som går åt.
Egen konsult/support person som går igenom
detaljerna med användaren.
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