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Hos Blue & Green får du en stark och kompetent
samarbetspartner inom specialprodukter för rengöring,
klottersanering, förebyggande och underhåll av tåg,
tunnelbanor och spårvagnar.
Du får dessutom:
• Ett av marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av produkter som täcker ALLA faser inom rengöring,
klottersanering, förebyggande och underhåll av tåg, tunnelbanor och spårvagnar.
• Produkter av högsta kvalitet till rätt pris - med minsta möjliga belastning på vår miljö
• Lösningar som tar hänsyn till de medarbetare som ska arbeta med produkterna
• Direkt tillgång till våra specialisters omfattande kunskap - som bygger på många års erfarenhet av både utveckling, tillverkning och försäljning av effektiva rengöringsprodukter till hela Europa
• Produkter som är godkända och som följer en rad olika miljööverenskommelser

Det kompletta programmet innehåller alla nödvändiga produkter
från tvätt och rengöring till underhåll och skydd.

Utvändig rengöring
Våra effektiva rengöringsprodukter för
utvändig rengöring är utvecklade bland
annat för att ta bort trafikfilm, järn- och
bromsdamm, insekter och allmän smuts
på lättaste sätt. Ytorna lämnas fina och
glänsande, samtidigt som de skyddas i
möjligaste mån.
Se produktöversikten på baksidan

Produkter utvecklade och tillverkade
med full respekt för miljön!
Invändig rengöring

Klottersanering

Med våra rengöringsprodukter för invändig rengöring

Om det behövs snabb, enkel och effektiv klottersa-

får du en rad mycket miljövänliga - men effektiva -

nering har vi en rad effektiva produkter som snabbt

produkter för rengöring särskilt av fönster, golv och

tar bort både klotter och skuggor, samtidigt som de

textilier. Alla ytor blir helt rengjorda för att säkerställa att

behandlar ytan så att framtida klotter får svårare

passagerarna får en behaglig upplevelse.

att ”bita sig fast”.

Se produktöversikten på baksidan

Se produktöversikten på baksidan

Skydd
Med vårt omfattande beläggningsprogram är det möjligt att behandla tågets många olika ytor, så att den dagliga
rengöringen går ännu snabbare att utföra.
Se produktöversikten på baksidan

Produktöversikt
Exterior
Cleaning

Alkalisk Wash Blue
Boggie Cleaner
Degreaser Wet
Eco Wash Green
Eco Wash Neutral
Eco Wash Yellow
Eco Shine’ n Dry
Super Wash Green
Train Wash Acid
Train Wash Oxal
Train Wash Phosphor
Super Wash Green Glans
Brush Cleaner Winter
Eco Wash Premium
Alkalisk light

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalisk Wash Citrus		
Allrent Eco 		
Chewing Gum Remover		
Glue Remover		
Odour Killer		
Stainless Steel Cleaner		
Stain Remover 		
Interior Clean		
Glass Cleaner Blue		
Shine Dressing		
WC Cleaner		

Interior
Cleaning

x
x
x

Graffiti
Removal

Protection

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x		
x		
x

x

Graffiti Remover			
x
Graffiti Remover Wipes			
x
Ink Remover Shadow Gel			
x
Graffiti Remover Blue N			
x
Graffiti Remover Train N			
x
Graffiti Remover Hypo			
x
Graffiti Remover Shadow			
x
Graffiti Remover Tectyl M			
x
Graffiti Remover Train			
x
Graffiti Remover Yellow			
x		
Graffiti Remover 21			
x
Graffiti Remover Plexi			
x
Ink Remover			
x
Ink Remover Shadow			
x			
					
Textile Protection				
x
Goaway				 x
Glass Coating				
x
Exterior Coating				
x
Floor & Wall Coating High Gloss				
x
Floor & Wall Coating Medium Gloss				
x
Floor & Wall Coating Low Gloss Anti-Slip				
x
Interior Coating				
x

TILLBEHÖRSPRODUKTER
Skyddsutrustning
Borstar
Penslar
Svampar
Sprutor

Dukar
Rollerset
Poleringsmaskiner A
pplikationsverktyg
Abralon
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