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Transport – Klotterborttagning

Eco Wash Green

Graffiti Remover 21
flytande

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

Graffiti Remover

Används för att avlägsna klotter på
industrimålade ytor såsom tåg, metro,
spårvagnar, bussar, plåtfasader etc.
Fungerar utmärkt även på absorberande
material där man har en känslig målad yta att ta
hänsyn till vid sanering.

Graffiti Remover Blue N

Används för rengöring av tåg, metro, lastbilar,
truckar, kapell, transportcontainrar, bussar och
personbilarnvänds för att avlägsna klotter på
hårda färgäkta ytor såsom laminat, glas, metall,
kakel etc. Löser effektivt tusch bläck sprayfärg,
guld-/ silverpennor och avlägsnar även skuggor.

Tixotropt klottersaneringsmedel som används
för att avlägsna klotter exteriört på tåg, metro
och spårvagnar.

Graffiti Remover Hypo

Används för att bleka och avlägsna svåra
klotterskuggor från absorberande stenytor,
golvskuggor inuti bussar och tåg, väggskuggor
på laminat och glasfiber.
OBS! Produkten får inte användas på
aluminium, galvaniserade ytor, zink eller koppar.

Graffiti Remover Plexi

Används för att avlägsna klotter på känsliga ytor
och material såsom plexiglas, laminat, glasfiber,
skyltar, målade innerväggar etc. Fungerar även
på absorberande material där man har en
känslig målad yta att ta hänsyn till vid sanering.

Graffiti Remover Shadow

Graffiti Remover Train N

Ink Remover

Används för att avlägsna svåra klotterskuggor
från absorberande ytor såsom tegel, betong,
granit, behandlad marmor, kalksten och kakel.
Fungerar bra även på laminat och glasfiber.
OBS! Produkten får inte användas på
aluminium.

Förtjockad klottersaneringsmedel som används
för att avlägsna klotter exteriört på tåg, metro
och spårvagnar.

Används för att avlägsna klotter på känsliga ytor
och material såsom plexiglas, plast, laminat,
glasfiber, skyltar etc.
Fungerar även på absorberande material där
man har en känslig målad yta att ta hänsyn till.

Graffiti Remover Wipes

Graffiti Remover Tectyl M

Ink Remover Shadow

Används för att avlägsna klotter på hårda färgäkta
ytor såsom laminat, glas, metall, kakel etc.
Används för att avlägsna tectylsprayklotter från
både hårda släta ytor och absorberande ytor.

Används för att avlägsna svårsanerat tusch och
anilinklotter på laminat, hårda målade ytor,
galvade skåp etc.

Graffiti Remover Train
Ink Remover Shadow Gel

Används för att avlägsna klotter exteriört på tåg,
metro och spårvagnar.

används för att avlägsna svårsanerat tuschoch anilinklotter på laminat, hårda målade ytor,
galvade skåp etc.

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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