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Transport – Interiör

Alkalisk Wash Citrus

Chewing Gum Remover

Eco Wash Neutral

Lämplig för rengöring av de flesta ytor, som
t.ex. alla typer av fasader, bilar, båtar, husbilar,
lastbilar, maskiner, golv, väggar, tak, etc.
Produkten löser upp smuts, sot, alger, olja, fett,
avgaser, insekter, etc.

Chewing Gum Remover används för att ta bort
tuggummirester på hårda och mjuka färgäkta
ytor.

Allrent Eco

Eco Wash Green

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 Yellow

Allrent Eco är universalrengöring för all typ
av rengöring. Lämplig för alla ytor som tål
vatten, inklusive känsliga material. Utmärkt på
polishbehandlade golv och som textilrengöring.

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

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

Glue Remover

Odour Killer

Stain Remover

Används för att ta bort limrester från dekaler,
lim i produktion, golvlim m.m. Produkten kan
användas på alla hårda, färgäkta ytor. Tar också
bort klackmärken och andra märken orsakade
av gummi.

Eliminerar och neutraliserar snabbt och effektivt
en lång rad illaluktande ämnen på naturlig väg.
Produkten ger en effektiv och långtidsverkande
luktkontroll. Användningsområden är t.ex.
sopstationer/ soprum, mattor, toaletter,
träningsanläggningar, områden för husdjur.
Produkten har enastående prestanda på urin.
Produkten döljer inte odören, utan angriper och
eliminerar källan till den.

Används för att ta bort fläckar på textila material.
Löser upp fläckar orsakade av kaffe, vin, frukt,
glass, chocklad, olja mm.

Glass Cleaner Blue

Shine Dressing

Stainless Steel Cleaner

Vattenbaserat glansmedel för att återställa
glansen på ytor av plast & gummi. Fräschar upp
plastlister och däckssidor.

Rengör snabbt och enkelt fönster, speglar,
kakel, tv-skärmar, bilrutor, etc. Tar bort trafikfilm
och insekter samt allmän smuts.

Interior Clean

Rengöring för de flesta material i bilen, plast,
gummi, textil och glas.

Effektivt vattenbaserat rengöringsmedel
för rostfritt stål, krom, laminerad plast och
aluminiumytor. Rengör, återställer och skyddar
ytan så att den bättre motstår fingeravtryck och
fläckar.

WC Cleaner

Spraya på ytan och låt produkten verka i ett par
minuter, skrubba med borste eller liknande och
skölj sedan av med vatten.

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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