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Transport – Exterior

Alkalisk light

Boggie Cleaner

Degreaser Wet

Används för att rengöra de flesta ytor såsom
alla typer av fasader, fordon, båtar, husvagnar,
truckar, maskiner, golv, väggar och tak.
Produkten löser allmän smuts, sot, alger, olja,
fett, avgaser, insekter mm.

Boggie Cleaner är ett alkaliskt rengöringsmedel
som är utmärkt till boggietvätt. Används vid svår
rengöring.

Degreaser Wet är en mycket effektiv
petroelumbaserad kallavfettning för alla typer av
fordon. Den fungerar lika bra på både våta och
torra underlag. Den löser upp snabbt olja, tjära,
asfalt, vägsalt och annan smuts.

Brush Cleaner Winter
Alkalisk Wash Blue

Används för att rengöra de flesta ytor såsom
alla typer av fasader, fordon, båtar, husvagnar,
truckar, maskiner, golv, väggar och tak.
Produkten löser allmän smuts, sot, alger, olja,
fett, avgaser, insekter mm.

Brush Cleaner Winter är utformad för
användning med tvättanläggningar.

Eco Shine’n Dry

Avsköljnings- och torkmedel för
tvättanläggningar av bilar, bussar, lastbilar och
tåg. Används i automattvättar och GDS-tvättar
som sköljvax och sprayvax. Ger en torr och
vattenavstötande yta.

Eco Wash Green

Används för att rengöra ytor på tåg, metro,
spårvagnar, bussar, lastbilar, personbilar, båtar,
truckar och transportcontainers.

Eco Wash Neutral

Eco Wash Yellow

Train Wash Acid

Används för rengöring av tåg, metro, lastbilar,
truckar, kapell, transportcontainrar, bussar och
personbilar

Rengöringsmedel med lågt PH-värde för
tågvagnar, lok, spårvag-nar och tunnelbanetåg.
Train Wash Acid är ett rengöringsmedel som
effektivt löser upp bromsdamm och smuts
(järnoxid). Kan också användas vid rengöring av
transportcontainrar. Snabbverkande.

Super Wash Green

Train Wash Oxal

Eco Wash Neutral är ett milt och effektivt
universalrengöringsmedel för ut- och invändig
tvätt av personbil, buss, husvagn, lastbil, tåg,
truck och kapell. Fungerar också för ut- och
invändig rengöring av tåg, tunnelbanor, och
spårvagnar (på alla ytor som tål vatten).

Eco Wash Premium

Super Wash Green använts för rengöring av tåg,
tunnelbanetåg, lastbilar, truckar, kapell,
containrar, traktorer, lantbruksmaskiner, grävoch vägmaskiner etc. Även lämpligt för
rengöring vid brandsanering, samt för rengöring
och avfettning av maskiner, transportband,
metaller och i lantbruk.

Super Wash Green Glans

Rengöringsmedel med lågt PH-värde för
tågvagnar, lok, spårvagnar och tunnelbanetåg
lastbilar och andra fordon. Produkten är ett
vattenbaserat rengöringsmedel som effektivt
löser upp bromsdamm och smuts (järnoxid).
Kan också användas vid rengöring av
transportcontainrar, delar, rost etc. Produkten är
baserad på oxalsyra.

Train Wash Phosphor

Eco Wash Premium är speciellt framtagen för
rengöring av svåra föroreningar av olja, sot etc.
Även för rengöring av vegetabiliska oljor bl a på
skogsmaskiner, tankbilar etc. Produkten
levereras starkt koncentrerad och skall därför
spädas med vatten innan rengöring. pH: 13-14.

Super Wash Green använts för rengöring av tåg,
tunnelbanetåg, lastbilar, truckar, kapell,
containrar, traktorer, lantbruksmaskiner, grävoch vägmaskiner etc. Även lämpligt för
rengöring vid brandsanering, samt för rengöring
och avfettning av maskiner, transportband,
metaller och i lantbruk.

Rengöringsmedel med lågt PH-värde för
tågvagnar, lok, spårvagnar och tunnelbanetåg.
Train Wash Phosphor är ett vattenbaserat
rengöringsmedel som effektivt löser upp
bromsdamm och smuts (järnoxid).
Kan också användas vid rengöring av
transportcontainrar. Produkten är baserad på
fosforsyra.

Experter på rengöringsmedel för den professionella marknaden
Vi har ett av marknadens bredaste sortiment – och många års erfarenhet av både
utveckling, produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter – som vi säljer till
hela Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige, och vi har säljkontor även i Danmark och
Norge samt ett omfattande nätverk av återförsäljare.

Filosofi
Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris –
med minsta möjliga miljöpåverkan. I samband med både utveckling och produktion av
våra produkter har vi ett stort fokus på miljön. Det är viktigt för oss att våra produkter är
effektiva, men även att de inte är skadliga för miljön, varken när de används eller när de ska
destrueras.
Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom
ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till FTI, då vi tycker att det är naturligt att återvinna
vårt emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.

Mer information om våra produkter
Läs mer om våra produkter på vår hemsida blueandgreen.se/produkter
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