i-spraywash
Rengøringsmetoden
der bliver hængende

Hurtigere

Renere

Mere miljørigtigt

Sikrere

Bedre for alle

Renere overflader
med 80% mindre
belastning af miljøet

Hurtigere
Rengøring af en kvadratmeter på kun
et sekund betyder, at du sparer op
mod halvdelen af din arbejdstid.
Mindre er mere. Hurtigere skumdækning
og mindre skum på gulvet betyder, at
du bruger mindre tid på den
efterfølgende skylning,
Renere
Den specielle skumdyse og tabletter
skaber et effektivt aktivt skum, der
klæber til overflader og endda de
hjørner, der normalt er svære at rengøre.
Grønnere
i-spraywash sparer op til 25% af
kemikalierne og 50% af vandet
sammenlignet med traditionelle
skumrensere. Alle i-spraywash tabletter
er biologisk nedbrydelige og miljøvenlige
og udviklet med kun de bedste aktive
komponenter. Det er både godt for
rengøringspersonalet og for miljøet.

i-spraywash
At holde en god rengøringsstandard i større områder
som brusere, toiletter og køkkener kan være en
udfordring. Rengøringspersonale mangler ofte tid, og
de eksisterende metoder er enten for dyre, for svære at
mestre eller for tunge at arbejde med. i-spraywash er
det eneste tabletbaserede rengøringssystem i verden.
i-spraywash-systemet er en plug & play-pistol med en
integreret doseringsfunktion. Den har en speciel dyse, der
skaber et aktivt skum, der virkelig klæber til overfladen.
Alt hvad du behøver er en vandslange og den rigtige
i-spraywash-tablet, så er du klar!

Funktioner:
Designet til hurtig
rengøring af store
overflader
Ideel til enhver operatør,
da den er let og praktisk
Forbedret ergonomi
Rengør 2-300 m2 med
kun en tablet

Rengøringspersonalet behøver ikke at tænke på, hvordan

Spar tid og penge

systemet fungerer, men kun hvor der skal være rent.

Rigtig ren betyder også
rigtig grøn

Sikrere
i-spraywash er 2-3 gange lettere end
de fleste flydende rengøringssystemer.
Det reducerer belastningen på
operatørens håndled, skulder og ryg.
De koncentrerede tabletter sørger for, at
du altid altid bruger den rette mængde
kemikalier. Systemet bruger et
farvekodningssystem, der gør det nemt
at organisere din daglige rengøring.
... og bedre for alle!
Det har aldrig været så let, sikkert og
effektivt at gøre rent og desinficere!
Sig farvel til tunge løft og til transport af
flydende kemikalier i koncentreret eller
fortyndet form. i-spraywash fortynder
og doserer automatisk.
Alt du skal gøre er, at vælge den rette
tablet til din specifikke opgave.

i-spraywash
har en miljømæssig
belasting der er
mere end >80%
MINDRE end
andre eksisterende
metoder!

Bruger 50%
mindre vand

Kun 2,66 gram anvendt
plast per tablet, til
sammenligning bruges der
61,8 gram plast per 1 liter
kemikalie på flaske

Reducerer
plast, råolie,
co 2, vand
og logistik

Lille kompakt emballage
=
Mindre plads, transport,
opbevaring og håndtering

Skum der
bliver
hængende

Når du påfører et tyndt lag skum på væggen med
i-spraywash klæber det virkelig fast. Det betyder
mindre skylning af kraftigt luftigt skum på gulvet.
Så mindre vand og kemikalier giver dig et meget
bedre rengøringsresultat og sparer tid og vand
ved skylning.

Almindeligt skum
Vælg den rigtige tablet

Tilslut til vandslange

Integreret dosering

2 i 1, klik-af-klik-på
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Aktivt i-spraywash skum

Almindeligt skum

Derudover reducerer
i-spraywash dit vandforbrug med op til 50%.

2 min

En løsning
mange muligheder

i-spraywash tabletter
i-spraywash-tabletterne er kun udviklet og produceret til brug i i-spraywash-systemet.
Vi tilbyder en række tabletter til forskellige rengørings- og desinfektionsopgaver.
Vi har rengøringstabletter til afkalkning, daglig og grov rengøring.
Vores ChlorTab Extra og DesTab er blandt de mest effektive desinfektionsmidler
på markedet og de vil øge dit hygiejniske niveau.

Også tilgængelig
med duft

Også tilgængelig
med duft

Tablet 1
Til periodisk afkalkning af alle overflader,
der kan modstå vand. Inklusiv vægge,
gulve, borde, spejle, udstyr, maskiner og
inventar. Effektiv mod kalk og forhindrer
kalkopbygning.
pH: 1,5

Tablet 9
Til daglig og grov rengøring af alle
overflader, der kan modstå vand.
Inklusive vægge, gulve, borde, udstyr,
maskiner og inventar. Effektiv mod
kropsfedt, animalsk fedt, vegetabilske
olier, fedt og snavs.
pH: 9,5

DesTab
Aktiv iltdesinfektion og rengøring af alle
overflader, der kan modstå vand.
Inklusive vægge, gulve, borde, udstyr,
maskiner og inventar. Effektiv mod
bakterier, vira og svampe, biofilm og kan
bruges som lugtkontrol.
pH: 4,5

ChlorTab Ekstra
Klordesinfektion og rengøring af alle
overflader, der kan modstå vand.
Inklusive vægge, gulve, borde, udstyr,
maskiner og inventar. Effektiv mod
bakterier, vira, svampe, biofilm
og kan bruges som lugtkontrol.
pH: 6,0

Også tilgængelig
med duft

Tablet 12
Til kraftig rengøring på meget snavsede
overflader, der kan modstå vand.
Inklusive vægge, gulve, borde, udstyr,
maskiner og inventar. Effektiv mod
kropsfedt, animalsk fedt, vegetabilske
olier, fedt og snavs.
pH: 12

Hver boks
indeholder
18 tabletter

i-spraywash findes i to
versioner. Vælg enten Click/
Gardena kobling eller Nito så
du nemt kan tilkoble til din
vandslange.

Tekniske specifikationer

Vægt med skumsprøjte

0,8 kg

Størrelse med skumsprøjte

34x19cm

Vægt med spulerør

0,4 kg

Størrelse med spulerør

15,5x16cm

Vandtryk

2-4,5 bar

Højeste brugstemperatur

45 º

Mindste brugstemperatur

5º
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Brug mig, når du har
er færdig med at
skumme overfladen.
Skift skumdysen ud
med spulerøret og
start skylning.

