Transport
Produkter som skyddar

RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN
Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

Transport – Skydd

Exterior Coating

Exterior Coating är en högteknologisk
1-komponent coating för lackerade metall ytor.
Produkten har god kemisk beständighet och
god rep- och slittålighet. Hög väderbeständighet
tillsammans med ”easy to clean”-egenskaper
reducerar kostnader för underhåll. Exterior
Coating används för att återställa finish hos
slitna och nedmattade ytor. Exterior Coating
uppfyller krav på permanent Klotterskydd, vilket
gör den till det naturliga valet för att skydda
egendom för transport- och infrastruktur. Tusch,
spray- och bläckfärg avlägsnas lätt och enkelt
upprepade gånger utan att påverka ytan.

Floor & Wall Coating
Low Gloss Anti-Slip

Floor & Wall Coating
Medium Gloss

Högteknologisk beläggning för linoleum, plast
och gummigolv. Produkten har utmärkta
kemiska resistensegenskaper med hög rep- och
slitstyrka, men också med permanent elasticitet.
Upprepad behandling är när som helst möjlig
utan strippning. Genom ny teknologi kan tuschoch bläckfärg samt klotter enkelt avlägsnas
upprepade gånger, utan att påverka ytans
egenskaper. Produkten finns med olika glans:
hög, medium och lågt glanstal.

Högteknologisk beläggning för linoleum, plast
och gummigolv. Produkten har utmärkta
kemiska resistensegenskaper med hög rep- och
slitstyrka, men också med permanent elasticitet.
Upprepad behandling är när som helst möjlig
utan strippning. Genom ny teknologi kan
tusch- och bläckfärg samt klotter enkelt
avlägsnas upprepade gånger, utan att påverka
ytans egenskaper. Produkten finns med olika
glans: hög, medium och lågt glanstal.

Floor & Wall Coating
High Gloss

Högteknologisk beläggning för linoleum, plast
och gummigolv. Produkten har utmärkta
kemiska resistensegenskaper med hög rep- och
slitstyrka, men också med permanent elasticitet.
Upprepad behandling är när som helst möjlig
utan strippning. Genom ny teknologi kan
tusch- och bläckfärg samt klotter enkelt
avlägsnas upprepade gånger, utan att påverka
ytans egenskaper. Produkten finns med olika
glans: hög, medium och lågt glanstal.

Goaway

Shine Dressing

En effektiv polishborttagare som snabbt och
enkelt löser upp tuffa beläggningar med många
lager polish, oavsett typ. För effektiv borttagning
av polish vid renslipning av golv. Behöver
inte sköljas av. Högkoncentrerad. Lågt pH.
Missfärgar inte golvet. Kan med fördel användas
på linoleumgolv.

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

Textile Protection

Interior Coating

Glass Coating

Glass Coating är en behandlings produkt för
front rutor på tåg och buss bl.a.
Produkten har utmärkta kemiska
resistensegenskaper och går lätt att applicera.
Hög väderbeständighet tillsammans med E2C
(easy to clean) egenskaper reducerar kostnader
för rengöring och spolarvätska

Interior Coating är ett högteknologisk
transparent 1-komponents klotter skydd
för plast, infärgad glasfiber och laminatytor.
Produkten har utmärkta kemiska
resistensegenskaper med hög rep- och
slitstyrka.
Interior Coating uppfyller DB AG (Deutsche
Bahn AG) krav på permanent klotterskydd vilket
gör den till det naturliga valet att skydda t.ex.
interiöra ytor på tåg, metro, spårvagn och buss.
Tusch, spray- och bläckfärg kan lätt och enkelt
avlägsnas upprepade gånger utan att påverka
ytan.

Ett textilimpregneringsmedel som är färdigt att
använda. Produkten bildar ett ytskydd som
andas och som bildar en långvarig, hållbar,
hygienisk barriär på textilier och tyger. Den
behandlade ytan blir smuts- och fläckavvisande
och gör det enkelt att tvätta bort fläckar av
t.ex. jord, kaffe och rött vin, samtidigt som den
förlänger tygets livslängd utan att påverkar
tygets struktur. Den behandlade ytan behöver
endast rengöras med en trasa och varmt 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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