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FÖR EN RENARE MORGONDAG

MILJÖCERTIFIERINGAR
Vi är sedan lång tid certifierade enligt ISO 
14001 och ISO 9001 och vi verkar för ett 
långsiktigt och målmedvetet miljöarbe-
te, vid både tillverkning, distribution och 
produkthantering. Mer än 50% av vår 
produktion lämnar fabriken märkt med 
Bra miljöval eller Svanen. Vi tar hänsyn till 
våra produkters hela livslängd, från råvara 
till återvinning eller avfall. 
 
Gällande miljölagstiftning och andra myn-
dighetskrav ska följas med bred marginal.

NÄRPRODUCERAT KEM

Ända sedan starten för snart 50 år sedan har PLS drivits med ett 
tydligt hållbarhetsfokus. Produktfilosofin har alltid varit att ta fram 
få produkter med breda användningsområden. När du handlar kem 
från PLS kan du vara säker på att det inte har fraktats kors och tvärs 
genom världen - vi tillverkar det själva i vår fabrik i Skövde. Det 
innebär kortare transportsträckor, bättre kontroll av innehåll och 
råvaror samt enklare service för kunder och användare. Vi hjälper 
dig att göra städningen hållbar för en renare morgondag! 

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och se hela vår hållbar-
hetspolicy på vår hemsida: www.pls.nu

DIREKT FRÅN FABRIKEN I SKÖVDE
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PLS RENGÖRINGSSYSTEM

I-VAX SYSTEMET

PLS HYGIENSYSTEM

DESINFEKTION

Ett av nordens ledande golv-
vårdssystem för hårda golv 
som passar lika bra för plast- 
och linoleumgolv som för trä- 
och andra golvmaterial. Ett 
litet antal kemikalier räcker 
för att både vårda och hålla 
golven rena.

Ett komplett hudvårdsprogram.Vårt 
system innehåller allt från fuktig-
hetsbevarande tvål och skydd för 
huden till grovrengöring och des-
infektion. Allt med samma höga 
hygieniska standard. 

Under 2020 lärde sig världen att 
leva under nya förhållanden. Vi har 
en stor serie marknadsanpassad 
handdesinfektion, som tillsammans 
med ytdesinfektion och dispensar 
hjälper dig att minska smittsprid-
ningen av Covid-19. 

SKONSAMMA FÖR BÅDE ANVÄNDARE OCH MILJÖ

På PLS har snart 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av kemproduk-
ter i alla kategorier. Vi  arbetar hela tiden för att skapa lättanvända system där det 
behövs få produkter för att nå önskat resultat. Våra olika rengöringssystem gör 
det lätt att arbeta och är skonsamma för miljön!

SE SIDA 5-6

SE SIDA 13 & 20

SE SIDA 21-22
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Våra produkter är ofta 
märkta med Svanen el-
ler Bra Miljöval. I höger 
hörn på etiketten visar 
vi vilken miljömärkning 
produkten har.

RÄTT PRODUKT 

KUNSKAP ÄR NÖDVÄNDIGT
Kunskap är viktigt att ha för att uppnå rätt resultat, men också för en bra säkerhet 
och en god ekonomi. Vi tänkte på detta när vi utformade våra etiketter och har 
skapat en etikett som gör det enkelt att förstå både var och hur produkten ska 
användas. Våra färgkoder, texter och piktogram visar  dig var och hur man använ-
der produkterna.

FÄRGKODEN PÅ FÖRPACKNINGEN

MILJÖMÄRKNING

Våra etiketter har sin egen färgkod som visar 
vilken produktgrupp de tillhör.

SVART

ORANGE

Produkten är desinficerande och passar
bra inom livsmedelsindustrin.

Produkten är sur och passar
bra för sanitära rum.

Produkten är neutral och passar bäst för 
lätt till normal rengöring. 

Produkten är avsedd för golvvård.

Produkten är alkalisk och passar bra 
för lite grövre rengöring. 

Produkten är avsedd för textiltvätt. 

Produkten tillhör våra kraftigaste medel
och passar bra för industrirengöring. 

Produkten är framtagen för specifika 
rengöringsändamål.

GUL

RÖD

GRÖN

LILA

BLÅ

TURKOS
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Vi har valt att lägga 
en engelsk grupptill-
hörighet högst upp 
på etiketten. 
- engelska har vi valt 
då många har lätt för 
att förstå engelska.

Gruppnamnet 
tillsammans med 
ett antal piktogram 
på framsidan ger 
snabbt en tydlig 
information om hur 
produkten ska an-
vändas. Symbolerna 
visar också tydligt 
var produkterna är 
avsedda att använ-
das. 

Att användaren förstår vikten av hur pH-skalan fungerar är viktigt för oss.
Vi visar därför alltid produktens pH värde på en enkel skala - både i koncentrat och i brukslös-
ning (vid rekommenderad dosering).

Använd så pH-neutrala produkter som möjligt i vardagen, men känn dig fri att använda starkare 
produkter när det behövs. Rätt produkt sparar både tid och miljö.

Vanligtvis används en pH-skala från 0 till 14, där 7 är neutralt. Skalan är logaritmisk skala där 
styrkan ökar med 10 gånger per enhet. Dvs. produkter med lågt pH eller högt pH kan vara 
skadligt för ytan. Den svarta pricken på skalan talar om vilket pH vår produkt har.

Vår produktbeskrivning är nu 
på 3 språk: engelska, norska 
och svenska. Du hittar en en-
kel, men begriplig text om hur 
man använder produkten, var 
man använder den och vilka 
säkerhetsregler som gäller. 
På vår hemsida hittar du utö-
kade användarinstruktioner 
och säkerhetsdatablad.

Våra produkter är ofta märkta 
Svanen eller Bra Miljöval men 
kan ändå vara märkta med 
en varningsmärkning och 
skyddsangivelse. Det är vik-
tigt att veta vad dessa märk-
ningar innebär och använda 
den skyddsutrustning som 
rekommenderas.

GLÖM INTE BAKSIDAN!
Här hittar du både blandningsinstruktioner och varningsmärkningar

PRODUKTGRUPP

VARNINGS-
MÄRKNING

PH - STYRKA PÅ PRODUKTEN

BESKRIVNING

PÅ RÄTT PLATS
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I-VAX GOLVVÅRDSMEDEL
Skyddar alla typer av golv, såsom linoleum, plast, sten m.m. I-VAX 
går att använda oavsett städmetod, såsom moppning, svabbning, 
maskinstädning m m. Ersätter golvpolish, såpa och övriga golv-
vårdsprodukter. pH brukslösning ca. 8,5. 

Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................1161 5 liter...............................................1165
1 liter utan parfym .......................1162 5 liter utan parfym .....................1163

STORFIX ALLRENGÖRINGSMEDEL
För all typ av städning, från daglig till storstädning. Rengör golv, 
väggar, tak och fönster. Bakteriehämmande egenskap gör att den 
lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. 
Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Används 
också som rengörings- och underhållsprodukt i I-VAX systemet för 
bästa resultat. pH i brukslösning ca. 9.

Förpackning Art nr Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray......................1028 5 liter...............................................1025
1 liter ................................................1021 5 liter utan färg och parfym....1026
1 liter utan färg och parfym .....1022 

GOLVVÅRD

I-VAX
NORDENS LEDANDE 
GOLVVÅRDSSYSTEM

 I-VAX är ett mjukvax för alla typer av golv och med 40 års dokumenterad funk-
tion är det i dag ett av Nordens ledande vaxsystem. I-VAX har många fördelar: 
 
MJÖLNINGSFRIHET 
Konsekvent användning av I-VAX systemet eliminerar risken för mjölning.

SNÄLLT MOT MILJÖN
Den låga materialförbrukningen gör systemet skonsammare mot miljön. 

ENKELT OCH MÅNGSIDIGT
I-VAX systemet fungerar lika bra för vård av plast- och linoleumgolv som för un-
derhåll av andra golvmaterial. Detta innebär att en och samma städmetod kan 
användas i lokaler med blandade golvläggningar. 

BEPRÖVAT
Bland annat har ledande golvtillverkaren Forbo rekommenderat I-VAX systemet 
för vård av alla sina golvmaterial i över 25 år.
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LARRYMOPP STRONG & COLOR
Svanenmärkt microfibermopp. Framtagen för att ge optimalt resultat av I-VAX syste-
met. Ger en ökad smutsupptagning och kan användas vid såväl torrmoppning som 
fuktmoppning. För beställning av övriga färger och storlekar, kontakta PLS.

Förpackning Art nr                                                             Förpackning Art nr
30 cm Röd.........................................31840                                                             40 cm Grön 31857
40 cm Röd.........................................31841                                                             60 cm Grön 31858
60 cm Röd.........................................31843                                                             40 cm Blå     31847
40 cm Gul ..........................................31852                                                             60 cm Blå     31848
60 cm Gul ..........................................31853                                                             90 cm Blå 31849
                                                                                                                                                          120 cm Blå 31850
50 cm Larry Pocket svart ...........31866                                                             40 cm Larry Strong 301617
                                                                                                                                                          60 cm Larry Strong 301618

GOLVVÅRD

I-VAX IMPREGNERING
Högkoncentrerad, oparfymerad I-VAX för moppimpregnering i 
tvättmaskin. För dose ring via automatiskt doserings system. pH i 
brukslösning ca. 8,5.

Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter utan parfym .......................1166 10 liter utan parfym ..................1170
25 liter utan parfym.....................1172 200 liter utan parfym.................1168

STORFIX IMPREGNERING
Högkoncentrerad, oparfymerad Storfix för moppimpregnering i 
tvättmaskin. För dosering via automatiskt doseringssystem. pH i 
brukslösning ca. 9.

Förpackning  Art nr Förpackning     Art nr
5 liter utan färg och parfym .....10256 10 liter utan färg och parfym....10259
25 liter utan färg och parfym....10230 200 liter utan färg och parfym..10261

FLYTANDE TEXTIL- OCH MOPPTVÄTT
För maskintvättning av alla slags textilier, svabbgarn, bomull, 
blandfiber, syntet och micromoppar. Flytande textil- & mopptvätt 
är oparfymerad och speciellt framtagen för att bibehålla moppens 
egenskaper. pH i brukslösning ca 8.

Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................13661 25 liter ............................................13625
5 liter ................................................1365 60 liter ............................................13665
10 liter ..............................................1366 200 liter .........................................136200

NYTT 
UTSEENDE!

NYTT 
UTSEENDE!
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HUNTER  GOLVPOLISH
En extra hård och hållbar golvpolish för 
alla typer av golvbeläggningar där en 
hård blank yta eftersträvas. Hunter ger en 
långvarig, blank och slittålig yta på dina 
golv. pH i konc. ca 8.  
 
Förpackning                                    Art nr 
5 liter.............................................................1126

GRUNDFIX  GRUNDERING/PORFYLLNING
För grundbehandling av sönderskurade, 
uttorkade eller slitna linoleumgolv. Bildar en töjbar 
vatten- och kemikalieavvisande grund i golvet. 
Kan även användas som porfyllare till porösa 
sten- och betonggolv. Obs! Skall ej användas på 
plastgolv. Rekommenderad skötselmetod efter 
grundbehandling se I-VAXsystemet.  
pH i koncentrat: 9 

Förpackning                                    Art nr 
5 liter.................................................................................................1295

LINUMGRUND  GRUNDERING
Specialprodukt framtagen för att uppnå 
en naturlig lyster vid grundbehandling av 
linoleum- och plastgolv. pH i konc. 8,5. 
 
Förpackning  Art nr 
5 liter.............................................1959

GOLVGRUND GRUNDERING
Används för grundbehandling av plast- 
och linoleumgolv samt porfyllning. 
Golvgrund bildar en vatten- och kemikalie-
avvisande grund på golv. pH i konc. 9 
 
Förpackning  Art nr 
5 liter.............................................1135

HUNTER PUR POLISH
En polyuretan förstärkt golvpolish för 
plastgolv och grundbehandlad Linoleum 
där en hållbar ytfilm eftersträvas. Ger 
högglans och är polerbar för att upprätt-
hålla glansen. pH i konc. ca. 8. 
 
Förpackning          Art nr 
5 liter.....................................................1127

HUNTER MATT POLISH
En slitstark matt polish för alla typer av hårda 
golvbeläggningar. Ger en långvarig och slittålig yta. 
Halkskyddande egenskaper samt lätt att applicera. 
pH i konc. ca. 8. 
 
Förpackning                Art nr 
5 liter..........................................................1128

GOLVVÅRD

Alla golv förtjänar ett optimalt skydd, vare sig de är nya eller gamla. Därför 
har PLS, utöver I-Vax, tagit fram ett komplett sortiment av golvvårdsprodukter. 
För att veta vad som passar bäst för just ditt golv, tveka inte att kontakta våra 
representanter för rådgivning och support.
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HUNTER GRÖN
Golvpolish för alla typer av golv avsedda för 
polish. Bildar en halvblank slitstark yta. pH 
i konc. 8. 
 
Förpackning  Art nr 
5 liter.............................................1977

PB-EXTRA  POLISHBORT
Ett extremt koncentrerat polishbort-
tagningsmedel för alla typer av polish. 
Fungerar även som förstärkare till Renofix. 
OBS! Omröres i hink med kallt vatten 
innan användning. pH ca 10,2 i konc. 
 
Förpackning                              Art nr 
1 liter.....................................................................1958

RENOFIX  POLISHBORT
För borttagning av golvpolish, vax och andra 
grunderingar på alla typer av golv. Renofix har 
högt rengörande och lösande egenskaper 
på alla polish och polyure-tan produkter som 
lagts i många lager på olika typer av golv. pH 
ca 10,8 i konc. 
 
Förpackning   Art nr 
5 liter utan parfym.....................................................1195

PB GRÖN  POLISHBORT
Polishbort för alkalibeständiga golv. Fram-
tagen för borttagning av flera lager polish 
eller vax. Snabbverkande och sköljfri. pH ca 
13 i konc. 
 
Förpackning                                   Art nr 
5 liter..........................................................................1976

HUNTER AKRYLVAX
Hårdvax/ytpolish för underhåll och förbätt-
ring av tidigare ytbehandlade eller polishbe-
handlade golvmaterial. Kan användas som 
tvätt- och spraypolish. pH i konc. ca. 8. 
 
Förpackning                         Art nr 
1 liter..............................................11026 
5 liter..............................................11027 
10 liter...........................................11028 
200 liter.........................................11029

GOLVVÅRD

FLOORI GOLVRENGÖRING/UNDERHÅLL
Underhålls- och rengöringsprodukt för alla olika golvmaterial. 
Från nya ytbehandlade till gamla grund/ytbehandlade golvytor. 
Extra verksam på gummi-  och akustikmattor.  Ger en blank yta 
utan att bygga filmbeläggningar. pH i brukslösning 8,5.
Förpackning Art nr  Förpackning        Art nr
1 liter ...................... 11011                                       1 liter utan parfym  
5 liter ...................... 11012                                       5 liter utan parfym      
                                                                               10 liter utan parfym    
                                                                               25 liter utan parfym    
                                                                               200 liter utan parfym

11013 
11014
11016
11025
110200

STENGRUND STENGRUND GOLVRENGÖRING/UNDERHÅLL
För daglig rengöring och underhåll av sten- och betonggolv. Starkt 
rengörande. Ger golvet en motståndskraftig och smutsavvisande 
yta. Har även en dammbindande effekt. Ersätter feta produkter, 
exempelvis såpa och stentvål. pH i brukslösning ca 8.
Förpackning Art nr        Förpackning    Art nr
1 liter ......................11201 
25 liter ....................112025

5 liter...............112005
200 liter..........112200

HUNTER SOLID POLISH
Högkoncentrerad kombinerad grund- och 
ytpolish med extra slitstyrka för lång livslängd 
på alla hårda golvmaterial där polish kan 
användas.  
Förpackning Art nr
5 liter ................................................1130
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ALLFIX  ALLRENGÖRINGSMEDEL
Ett lätt alkaliskt medel för daglig rengöring av golv, tak och väggar inom 
kontor, sjukhus, skolor mm. Allfix är ett milt och skonsamt medel för 
ovannämnda ytor. Efterlämnar en frisk, behaglig doft och ger en blank 
yta utan eftertorkning. Ph i brukslösning ca. 8 
Förpackning Art nr       Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray......................301705          5 liter .........................................1106
1 liter ................................................1102       5 liter utan parfym ................1105
1 liter utan parfym  ......................1101 

ALLFIX COMBI  LÅGSKUMMANDE ALLRENT
Ett lågskummande lätt alkaliskt rengöringsmedel utan färg och par-
fym framtaget speciellt till kombiskurmaskiner för daglig/periodisk 
rengöring inom de flesta verksamheter. Skonsamt mot underlaget 
och efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 8,5.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................1103 25 liter ............................................1108
5 liter ................................................1107 200 liter .........................................1109
10 liter ..............................................1112

STÄDKEM - ALLRENGÖRING

SÅPA
Används för daglig rengöring av stengolv, 
målade ytor, obehandlade trägolv, sanitets-
gods och ugnsrengöring. Finns både med 
parfym och färg (grönsåpa), samt utan färg 
och parfym (gulsåpa). 
Förpackning Art nr
1 liter ................................................1081
5 liter ................................................1085
1 liter utan färg & parfym...........1082
5 liter utan färg & parfym...........1086

STÄDKEM

PLS har ett heltäckande sortiment av produkter för alla typer av rengöring, från 
daglig allrengöring till grov- och sanitetsrengöring. Våra produkter är miljöan-
passade, effektiva och framtagna efter kundbehov.

ALLFIX MILD ALLRENT
Spritbaserad lågskummande pH-neutral 
allrent utan parfym som är skonsam mot 
underlag och användare. Innehåller aktiva 
ingredienser som tränger ner och frigör 
smuts utan att skada underlaget.   
Förpackning Art nr
1 liter ................................................1115 
5 liter ................................................1116

ALLRENT
Löser smuts och fett effektivt på alla 
tvättbara ytor. Ingen eftertorkning 
behövs. Ph i brukslösning ca. 8. 
Förpackning             Art nr
1,5 liter........................................................11032
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GROVFIX  GROVRENT
Ett tufft grovrengöringsmedel för all typ av städ-
ning och grovrengöring, från daglig rengöring till 
storstädning. Rengör med kraft alla typer av golv, 
maskiner m.m. Ph i brukslösning ca 10.
Förpackning      Art nr                Förpackning                         Art nr
1 liter....................1121              1 liter utan parfym..........1122
5 liter....................1125              5 liter utan parfym..........1123
                                                             10 liter utan parfym.......1129
                                                             25 liter utan parfym.......11295
                                                             200 liter utan parfym.....112900

STORFIX  ALLRENGÖRINGSMEDEL
För all typ av städning, från daglig- till stor-
städning. Rengör golv, väggar, tak och fönster. 
Bakteriehämmande egenskaper gör att den 
lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effek-
tivt sot, fett och olja. Innehåller hudskyddsme-
del. Efterlämnar inga rester. Ph i bruks- 
lösning ca 9.
Förpackning                                     Art nr 
750 ml Färdigspray..................1028     
1 liter.............................................1021      
1 liter utan färg och parfym..1022 
5 liter..............................................1025 
5 liter utan färg och parfym...1026

STORFIX COMBI 
LÅGSKUMMANDE ALLRENT
Ett lågskummande högeffektivt multiren-
göringsmedel framtaget  
speciellt till kombiskurmaskiner för 
daglig/periodisk rengöring inom de flesta 
verksamheter. Skonsamt mot underlaget 
och efterlämnar inga rester. Ph i bruks-
lösning ca.10.
Förpackning Art nr
1 liter ................................................1033
5 liter ................................................1030

GS 13  ALKALISK GROVRENGÖRING
Ett miljöanpassat koncentrerat medel för maskinrengö-
ring, borttagning av sot, kapellrengöring, poolrengöring, 
karosstvätt, metallavfettning, båtrengöring m m. Effek-
tivt avfettande och rengörande utan att skada underlag, 
användare eller miljö. Ph i brukslösning ca.10.
Förpackning  Art nr
5 liter.....................................................................1225
25 liter..................................................................12225

STÄDKEM - GROVRENGÖRING

CLEANER  GROVRENGÖRING, AVFLÄCKNING
Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstäd-
ning av industrigolv samt vid borttagning av alla typer av 
fet smuts och svåra fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande 
och rengörande. Starkt bakteriehämmande. Fri från lutpre-
parat, efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 10.
Förpackning  Art nr
1 liter.....................................................................1201
5 liter.....................................................................1205

STORFIX STRONG ALLRENT/ALLRENT/
GROVRENTGROVRENT
Extra kraftfullt och snabbverkande Storfix för 
grovrengöring. Spraya produkten på ytan som 
ska rengöras, låt verka en stund och torka 
sedan av med en trasa. Kan användas på alla 
ytor som tål vatten, men undvik att använda 
på målade ytor. Ph i brukslösning ca 11. 
Förpackning                     Art nr Förpackning       Art nr
750 ml Färdigspray......1029 .....5 liter.....................10258

INDUFIX GROVRENT
Grovrengöring för borttagning av fett, olja, 
sot m.m. Rengör golv, väggar, tak, maskiner 
och utrustning. Även bra vid saneringar 
och för rengöring av målade ytor inför 
ommålning. Ph i brukslösning ca 11.
Förpackning     Art nr       Förpackning         Art nr
1 liter...................1973        5 liter.......................1972

INDUSTRI-STORFIX  INDUSTRI-STORFIX  
ALLRENT/GROVRENTALLRENT/GROVRENT
För all typ av industristädning, från lätt till 
grovrengöring. Löser effektivt sot, fett 
och olja. Industri-storfix har korrisions och 
bakterie hämmande egenskaper, lämpar sig 
även för sanitära utrymmen. Efterlämnar 
inga kemikalierester. Ph i brukslösning ca 9.  
Förpackning        Art nr Förpackning     Art nr
5 liter .....................10252                200 liter.............10254
25 liter....................10253
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STÄDKEM - SANITET

SANIFIX  SURT SANITETSRENT
Används för daglig städning av toaletter, tvätt-
ställ, badkar, urinoarer, duschutrymmen, rost-
fritt m m. Sanifix rengör ytorna utan att skada 
materialet, är starkt fettlösande och bakterie-
hämmande. Ger blank yta utan eftertorkning 
och efterlämnar en frisk, behaglig doft. Ph i 
brukslösning ca. 4.
Förpackning  Art nr
750 ml Färdigspray.........................................301707
1 liter ................................................ ...................1041
5 liter  ............................................... ...................1045
1 liter utan parfym ....................... ...................10410
5 liter utan parfym ....................... ...................10415

SANIBAKT  GROVT ALKALISKT 
SANITETSRENT 
För rengöring  av våta utrymmen. Utvecklat för 
att rengöra och hämma bakterier i alla lokaler 
där det finns en benägenhet för bakterie och 
mögeltillväxt såsom sanitära utrymmen och 
kök. Ph i brukslösning ca 10.
Förpackning  Art nr
1 liter ................................................ ....................1941
5 lit .................................................... ....................1942

SANICLEAN  ALKALISKT 
SANITETSRENT
Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för 
daglig rengöring av alla sanitära utrym-
men såsom toaletter och duschutrym-
men. Ph i brukslösning ca. 8,5.
Förpackning  Art nr
1 liter ................................................ .....................1940
1 liter utan parfym ....................... .....................1950
5 liter utan parfym.............................................1955

SANIEXTRA  KALKBORT
Ett surt kalkborttagningsmedel för bort-
tagning av hårda kalk- och rostavlagring-
ar på toaletter, tvättställ, badkar, duschut-
rymmen, rostfritt och pooler. Saniextra 
löser mycket effektivt svåra kalk- och 
rostavlagringar. OBS! Ska inte användas 
på mosaik eller marmor. Använd alltid 
handskar. Ph i brukslösning ca. 2.  
Förpackning       Art nr
1 liter..........................................................................1061
5 liter..........................................................................1065

SANIMILD SANITETSRENT
Ett neutralt sanitetsrengöringsmedel för daglig 
rengöring av sanitära utrymmen såsom toalet-
ter, tvättställ, badkar, rostfria ytor och duschut-
rymmen. Sanimild löser effektivt alla typer av 
fett-, kalk- och tvålavlagringar. Efterlämnar en 
ren och blank yta. pH i brukslösning ca 7.
Förpackning  Art nr
1 liter ................................................ ....................1931
5 liter ................................................ ....................1935

AQUA ALKALISK BASSÄNGTVÄTT
Specialprodukt för rengöring i och runt 
bassänger utan att störa klorbalansen och 
reningsfiltrens funktion. Löser effektivt hud-, 
tvål- och fettavlagringar. Se även Aqua Sur 
högre upp på sidan.  
Förpackning  Art nr
5 liter ................................................ ....................17202

AQUA SUR BASSÄNGTVÄTT
Tensidfri specialprodukt för avkalkning i och 
runt bassänger utan att störa klorbalansen och 
reningsfiltrens funktion. Löser effektivt oorga-
nisk smuts som t.ex. kalk och rostutfällningar.  
Se även Aqua Alkalisk längre ner på sidan.    
Förpackning  Art nr
5 liter.....................................................................17203

KALKFIX EXTRA KALKBORT
För borttagning av svåra beläggningar 
av kalk, rost eller annat på stål, kakel, 
rostfritt, klinker och sanitetgods. Passar 
bra att använda till avrostningsbad. 
Förpackning Art nr
1 liter ................................................1067

WC-RENT
Ett surt toalettrengöringsmedel för daglig 
städning av toaletter. Spruta under kanten på 
WC-stolen och låt verka några minuter, borsta 
sedan rent och spola.. Ph ca. 2,1
Förpackning  Art nr
750 ml..................................................................301702
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STÄDKEM - SPECIALRENGÖRING 

GRILLFIX
Kraftfull produkt som effektivt rengör 
och löser upp inbrända matrester och 
fett i grillar, ugnar och fritöser. 
Förpackning  Art nr
500 ml .............................................. ...................155

BANSMÖRJNINGSMEDEL
Koncentrerat silikonbaserat bands-
mörjningsmedel utvecklat för att 
minska friktionen på olika typer av 
transportband. Ph i konc. ca 7,5.
Förpackning          Art nr
500 ml .............................................. ........11015

GLUE AWAY SPORT
För klisterborttagning på alla alkalitåliga 
sportgolv. Rengör och löser effektivt 
t.ex. handbollsklister. 
Förpackning  Art nr
5 liter ................................................ ..................17205

AVLOPPSLOCK
Används i avlopp, golvbrunnar etc. som 
sällan nyttjas för att bilda ett flytande 
lock som förhindrar uttorkning och att 
dålig lukt kommer upp. 
Förpackning  Art nr
1 liter ................................................ ....................460

GLUE AWAY
Rengöringskräm för händerna som 
tar bort klister och återfettar huden. 
Minskar hudsprickor och motverkar 
uttorkning.  
Förpackning  Art nr
600 ml .............................................. ..................19165

SPISFIX
Rengöringsmedel som sprayas på 
keramik, spishällar och rostfria ytor för 
effektiv rengöring.
Förpackning  Art nr
250 ml .............................................. ....................365

ROSTFRI GLANS
Används för att ta bort flammighet och 
lättare nedsmutsning på rostfria ytor. 
Rostfri glans tar bort fettfläckar på t ex 
rostfria fläktkåpor, kylskåp, diskbänkar, 
hissar etc. Används i koncentrat. Ph 
ca. 7,5.
Förpackning                                   Art nr
0,5 liter ...............................................................150

FÖNSTERFIX  FÖNSTERPUTS
För rengöring av fönster, speglar, glasdörrar m.m. 
Fönsterfix löser olika typer av fett mycket effektivt 
och efterlämnar ingen fet hinna. Användes i kon-
centrat. Ph i koncentrat ca 7.
Förpackning                          Art nr
750 ml Färdigspray..............................................................301708
0,5 liter ............................................. ........................................1280
1 liter ................................................ ........................................1281
5 liter ................................................ ........................................1285

GLASFIX GLASPUTS
Ett koncentrerat tensidbaserat fönster-
putsmedel utan alkohol och amwmoni-
ak. Lämplig för alla typer av glasytor. Ph 
i konentrat ca 7.
Förpackning            Art nr
1 liter ................................................ .........355
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DOSERINGSPUMPAR
Förpackning                    Art nr
Doseringsump för 0,5-06ml flaska...........300064
Doseringsump för 1l flaska..........................300067
Doseringsump för 5L Dunk.........................300016

DOSERINGSKAPSYL
För enkel dosering mellan 2 till 
25 ml. För 1-liters flaska.
Förpackninng                  Art nr
Doseringkapsyl...........300446

DISPENSER FAIR
Hög kvalité, snygg och modern design. 
4-8 AA 15W batterier (ingår ej) ger lång 
drifttid. Påfyllningsbar, rymmer 1000ml.
 Art nr
Dispenser..........................................40760

STATIV FÖR DISPENSER FAIR
Snygga, stilrena stativ i metall. Stabila 
och tåliga. Droppbricka ingår.
 Art nr
Golvstativ..........................................40762
Bordsstativ.......................................40763

DOSERINGSSTATION FAIR
Komplett paket med dispenser, stativ 
i metall, droppbricka, toppskylt och 
strömkabel. Kan även drivas med 4 LR14 
batterier (ingår ej). Mycket prisvärd. På-
fyllningsbar dispenser, rymmer 1000ml.
 Art nr
Doseringsstation...........................40765

STÄDKEM - SPECIALRENGÖRING & TILLBEHÖR 

DOFTFÖRBÄTTRARE
Ger en uppfriskande och fräsch doft i alla 
utrymmen. Finns i äpple- och citrondoft. 
Ph ca 7.
Förpackning  Art nr
250ml äpple....... ............................ ....................351 
250ml citron....... ........................... ....................14607
1 liter äpple .................................... ....................14505
1 liter citron .................................... ....................14606

BIOFIX DESINFEKTIONSMEDEL
För borttagning och neutralisering av dålig 
lukt i t ex soprum, avlopp och urinoarer/
toaletter. Spraya ut produkten och låt verka. 
Biofix är effektiv mot proteiner vilket minskar 
bakteriernas fortplantning och överlevnad. 
Har en bra långtidsverkande effekt. Ph i 
koncentrat ca 7.
Förpackning       Art nr
1 liter ................................................ .....19038
5 liter ................................................ .....19035

SKURCREME
En skurcreme som effektivt och skonsamt 
avlägsnar smuts på hårda ytor. Perfekt för 
badrum, dusch och kök. Ph ca. 9. 
Förpackning          Art nr
0,5 liter........................................................................354
0,5 liter utan parfym..............................................364

DOSERINGSFLASKA + TILLBEHÖR & 
BRUKSLÖSNINGSETIKETTER
Praktisk doseringsflaska att fylla med valfri produkt i 
brukslösning. Graderad med procent och ml-anvisning. 
Går att komplettera och anpasssa med flertal olika 
pumpar, korkar och triggers utefter behov. Etiketter för 
brukslösningar av våra populäraste kem går också att 
köpa till, kontakta oss för mer information. 
Förpackning  Art nr
Doseringsflaska graderad 750ml................. 305655
Tillbehör & etiketter...................................kontakta oss

Vi har fler tillbehör för städ och kem! 
Kontakta oss så berättar vi mer.

SANICLEAN
BRUKSLÖSNING

Brukslösningen används och 
doseras i enlighet med beskrivning 

på koncentratproduktens etikett. 
Produkt- och säkerhetsdatablad 
finns att ladda ner på www.pls.nu

PLS Produkter AB Fjärrvärmevägen 2, SE-541 65 Skövde
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BRUKSLÖSNING

Brukslösningen används och 
doseras i enlighet med beskrivning 

på koncentratproduktens etikett. 
Produkt- och säkerhetsdatablad 
finns att ladda ner på www.pls.nu

PLS Produkter AB Fjärrvärmevägen 2, SE-541 65 Skövde
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SANIFIX

ALLFIX
BRUKSLÖSNING

Brukslösningen används och 
doseras i enlighet med beskrivning 

på koncentratproduktens etikett. 
Produkt- och säkerhetsdatablad 
finns att ladda ner på www.pls.nu

PLS Produkter AB Fjärrvärmevägen 2, SE-541 65 Skövde
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ORGANIC FIX ALLRENT
Organic fix Allrent innehåller speciellt anpassade aktiva mikroor-
ganismer för rengöring av hårda ytor. Organic Fix Allrent har en 
dubbelverkande effekt där den både rengör och skapar en smuts-
avvisande yta. Ph i brukslösning ca. 7.

Förpackning  Art nr
1 liter ................................................ ....................7101

Bioteknik är något du stöter på dagligen 
- en tallrik yoghurt vid frukostbordet, 
en lättöl till lunchen eller en macka till 
mellanmålet. Bioteknologiska processer 
har använts i många år för framställning av 
t ex bröd, öl och vin. 

I vår Organic fix serie använder vi goda 
bakterier helt ofarliga för miljö och hälsa, 
för att bryta ner smuts och fett. Våra 
mikroorganismer eliminerar helt enkelt de 
smutsiga och illaluktande bakterierna.

När du städar med Organic Fix så 
ska du tänka på några viktiga saker 
för att bakterierna ska göra ett så 
effektivt arbete som möjligt.

- Vid både daglig manuell städning 
och vid maskinstädning ökar man 
doseringen de fyra första dagarna. 

- Använd ljummet vatten - 
mikroorganismerna mår bäst då.

- För bästa resultat låt Organic Fix få 
verka någon minut på underlaget.

Den här symbolen visar att produkten 
arbetar med mikroorganismer.

ORGANIC WASH FLYTANDE TVÄTTMEDEL
Organic Wash innehåller speciellt anpassade aktiva mikroorganis-
mer för tvätt av illaluktande textilier såsom t.ex. idrottskläder. Or-
ganic Fix Wash har en dubbelverkande effekt där den både rengör 
och tar bort otrevliga lukter från organiska ämnen såsom svett och 
urin. Ph i brukslösning ca. 7.

Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................7114 5 liter...............................................7115

PLS BIOTECH

ORGANIC FIX ODÖRÄTARE
PLS Organic fix Odörätare innehåller speciellt anpassade aktiva 
mikroorganismer för eliminering av dålig lukt. Organic Fix odöräta-
re tar effektivt bort otrevliga lukter från organiska ämnen såsom 
urin, matrester, svett o.s.v. Ph i brukslösning ca. 7. Odörätaren kan 
användas på alla material som tål vatten. 

Förpackning          Art nr
1 liter ................................................ ....................................................................................7110
0,5 liter färdigspray ..................... ....................................................................................7112
0,5 liter färdigspray oparfymerad..............................................................................7113
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KULÖRTVÄTT
Ett högkoncentrerat fosfatfritt kulört-
vättmedel. Med tillsatsen Fläcksalt blir 
det ett komplett tvättsystem som sparar 
miljön och förlänger färgbeständigheten. 
Kulörtvätt löser effektivt svåra fläckar 
och lämnar inga rester i textilierna. Bra 
totalekonomi. Ph i brukslösning ca 10. 
Förp.       Art nr            Förp.               Art nr
5 kg.......20805       10 kg ..............208

KULÖRTVÄTT ALLERGI
Ett högkoncentrerat, lågskumman-
de maskintvättmedel för känsliga 
personer. Allergitvättmedel är 
oparfymerat och rekommenderat 
av astma & allergiförbundet. Ph i 
brukslösning ca 10.
Förp.       Art nr            Förp.               Art nr
5 kg.......2015            10 kg ............2010

VITTVÄTT
Ett drygt miljöanpassat, oparfymerat 
vittvättmedel för alla typer av tvätt-
gods där man behöver en viss typ av 
blekning. Rekommenderat av astma 
& allergiförbundet. Ph i brukslösning 
ca 10. 
Förp.       Art nr            Förp.               Art nr
5 kg.......2075            10 kg ............2079

TVÄTT & DISK

Vårt tvätt- och disksortiment är både heltäckande och marknadsanpassat med 
både proffs- och konsumentprodukter. Allt ifrån högkon centrerat maskindisk-
medel till låg doserat tvättmedel. Våra produkter löser både fett, smuts och 
dina problem! 

COLOR WASH SENSITIVE
Konsumentanpassat tvättmedel för alla 
typer av tvättgods.  Löser effektivt smuts, 
fett och fläckar. Svanen- och Astma & 
allergimärkt. Oparfymerad. 
Förpackning Art nr
8,55 kg .............................................2017

TVÄTTFIX UNIVERSAL
Effektivt kulör- och vittvättmedel 
för professionell använding. Blek-
ningseffekt uppnås vid tvätt över 
60 grader. 
Förpackning Art nr
10 kg.................................................2077
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OVERALLTVÄTT
Ett lågdoserande tvättmedel för svårt 
nedsmutsad tvätt inom industri och 
verkstad. Overalltvätt löser effektivt 
svåra fläckar. Det efterlämnar inga rester 
i textilierna och ger bra totalekonomi. Ph i 
brukslösning ca 11.
Förpackning  Art nr
5 kg  .................................................. .....................2105
18 kg................................................. .....................2118

FLÄCKSALT
Fläck- och blekmedel för alla slags 
textilier. Fläcksalt löser effektivt svåra 
fläckar, t ex rödvin och blåbär. Bevarar 
vita kläder vita. Bra ekonomi för dig och 
miljön.
Ph i brukslösning ca 10,5. 
Förpackning  Art nr
1,5 kg................................................ .....................2080

TVÄTTFIX COMBI TVÅLFRI
Ett lågdoserande tvålfritt tvättmedel för alla 
typer av tvättgods. Anpassat för flamskyd-
dade textilier. Ph i brukslösning ca 10,5.
Förpackning  Art nr
8 kg ................................................... .....................2078

ALKALISK 
TVÄTTFÖRSTÄRKARE
Ett flytande högkoncentrerat alkaliskt 
medel som används som extra tillsats 
för att avlägsna svåra fläckar i olika 
tvättgods. Ph ca 11,5 i brukslösning.
Förpackning Art.nr
10 liter ..............................................1260

LOVELY  FLYTANDE 
TVÄTTMEDEL
Högkoncentrerat kulörtvättmedel för 
alla typer av tvätt. Kan även använ-
das för blötläggning, förtvätt och 
handtvätt. Ph i brukslösning ca 9.  
Förpackning Art nr
2,5 liter 1962
5 liter ................................................1963
10 liter ..............................................19610

BLEKMEDEL
Flytande, effektivt, skonsamt 
blekmedel för fläckborttagning. 
Används via automatisk dose-
ringsutrustning. Ph ca 3.
Förpackning Art nr
5 liter....................... ..........................1975

MOPPGARD 
 MOPPKONSERVERING
Flytande konserveringsmedel som förhin-
drar tillväxt i moppar, svabb garn och dukar. 
Används framförallt i automatisk dose-
ringsutrustning. Ph i konc. ca 7.
Förpackning Art nr
5 liter ................................................1970
10 liter ..............................................1971
25 liter ..............................................19225
200 liter ...........................................19200

FLYTANDE TEXTIL- & MOPPTVÄTT
För maskintvättning av alla slags textilier, svabbgarn, 
bomull, blandfiber, syntet och micromoppar. Flytan-
de Textil- & mopptvätt är oparfyrmerad och speciellt 
framtagen för att bibehålla moppens egenskaper. Ph i 
brukslösning ca 8.
Förpackning                       Art nr                    Förpackning                Art nr
1 liter..................................13661                    10 liter.........................1366 
2,5 liter...............................1362                      25 liter.........................13625
5 liter..................................1365                       60 liter.........................13665
                                                                                     200 liter......................136200

TVÄTTFÖRSTÄRKARE
Ett flytande högkoncentrerat medel 
som används som extra tillsats för att 
avlägsna svåra fläckar i olika tvättgods. 
Ph ca 7 i brukslösning.
Förpackning            Art.nr
10 liter .............................................. ..........1915
25 liter .............................................. ..........1916

TVÄTT & DISK
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TVÄTT & DISK

HANDDISK
Ett Bra miljöval-märkt, högkoncentrerat handdiskmedel 
som även lämpar sig för lättare städning och fintvätt. Hand-
disk är milt, effektivt och skonsamt både för diskgodset och 
din hud. Ph i brukslösning ca. 7,5.
Förpackning                     Art nr  Förpackning                             Art nr
0,5 liter ............................11805     0,5 liter oparfymerad.........11806    
1 liter.................................11811     1 liter oparfymerad.............1181
5 liter ................................11815     5 liter oparfymerad.............1185

DISKFIX  MASKINDISKMEDEL
Ett högkoncentrerat och fosfatfritt maskindiskmedel och 
blötläggningsmedel för hushållsmaskiner och storköksma-
skiner. Löser med en låg dosering effektivt svåra fläckar på 
ditt diskgods utan att förstöra glansen.
Ph i brukslösning ca 10,5.
Förpackning                                      Art nr
1,5 kg................................................ ..................................................20401
5 kg ................................................... ..................................................204

DISKTABLETTER
Fosfatfria miljöanpassade maskindisktabletter. En "all in one" 
som innehåller salt och glansmedel samt en standard diskta-
blett. Ph ca 11 i brukslösning.
Förpackning                                                                        Art nr
Disktab All in One 80 st/frp...................................................................20403
Disktabletter Standard100 st/frp.......................................................20405

DISKMEDEL
Neutralt handdiskmedel som löser fett, proteiner och smuts 
på ett effektivt sätt. Skonsamt mot händerna.  Ph ca 7 i bruks-
lösning.
Förpackning                       Art nr
1 liter original................................. .....................................301700
1 liter citron .................................... .....................................301701
1 liter neutral oparfymerad ...... .....................................301703

COSY  MJUKMEDEL
Används för borttagning av statisk elektricitet samt är mjuk-
görande vid textiltvätt. Cosy mjukmedel har mycket mjukgö-
rande egenskaper och efterlämnar inga rester i textilierna. 
Förhindrar dammning på kläder. Ph i konc. ca 7.
Förpackning               Art nr               Förpackning               Art nr
Parfymerad                                            Oparfymerad
1 liter.............................19685             1 liter............................19686                  
2,5 liter.........................1967                2,5 liter........................19682
5 liter............................1968                 5 liter...........................19683
10 liter.........................19681              10 liter.........................19684

MJUKFIX MJUKMEDEL
Används för borttagning av statisk elektricitet samt är mjuk-
görande vid textiltvätt. Efterlämnar inga rester i textilierna och 
förhindrar dammning. Ph i konc. ca. 7.
Förpackning                 Art nr               Förpackning                Art nr
Parfymerad                                               Oparfymerad
1 liter............................1261                 1 liter...........................1262
2,5 liter.........................1263                2,5 liter........................1264
5 liter............................1265                 5 liter...........................1266
10 liter..........................12610              60 liter........................12660
25 liter..........................12625
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TVÄTT & DISK

FÖRDISK
Ett högkoncentrerat blötläggningsmedel för storkök. Fördisk löser 
med en låg dosering effektivt svåra fläckar på ditt diskgods utan att 
förstöra glansen. Ph ca 12 i brukslösning.
Förpackning                                               Art nr
5 kg ................................................... ..........................................................210

TORKFIX  & TORKFIX LIVS TORKMEDEL
Två högkoncentrerade tork- och avrinningsmedel för hushållsmaski-
ner och storköksmaskiner. Ett med surt pH och ett med neutralt pH. 
Torkfix förhindrar på ett effektiv sätt uppkomsten av droppfläckar på 
diskgodset. Påskyndar torkningen av disken. 
Torkfix Ph ca 7, Torkfix livs Ph ca 3.
Förpackning Art nr  Förpackning Art nr
 5 liter ...............................................1015          0,5 liter Torkfix Livs ...................10105
                                                                                         1 liter Torkfix Livs .......................1011
                                                                        25 liter Torkfix Livs ....................10125

CIRKULATIONSDISK  & CIRKULATIONSDISK  LIVS 
FLYTANDE MASKINDISK
Högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods inom 
livsmedelsindustrin. Biologiskt lätt nedbrytbart. Ph i brukslösning 
ca 11,5.
Förpackning Cirkulationsdisk Art nr Förpackning Cirkulationsdisk Livs      
Art nr
12 kg.................................................11410 12 kg .....................................................11430
                                                                        31 kg dunk ..........................................11431
                                                                        248 kg fat .........................................114200

MICRO MASKINDISKMEDEL
Ett högkoncentrerat maskindiskmedel för glas, porslin, plast, och 
rostfritt. Avsett för mjukt till medelhårt vatten. Diska i mesta möjliga 
mån fulla maskiner och undvik över-/underdosering. Diska vid lägsta 
möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk. Ph i brukslösning 
ca 11.
Förpackning                            Art nr
4 kg ................................................... ...................... .......................................................20408

KITCHENTAB 1 AVKALKNING
Effektiv, högkoncentrerad tablett för skötsel och avkalkning av 
ugnar, fritöser, stekbord m.m. 
Förpackning Art nr
70 tabs/låda ..................................66051

KITCHENTAB 12 RENGÖRING
Effektiv, högkoncentrerad tablett för rengöring av ugnar, fritöser, 
stekbord m.m.
Förpackning Art nr
70 tabs/låda ..................................66052
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ALOE MJUKOCIN OLIV HAND/DUSCHTVÅL
Mjukocin Oliv är på grund av sin kosmetiska sammansättning en 
kombinerad hand- och duschtvål med tillsatsen oliv som har en do-
kumenterad återfuktande egenskap. Efterlämnar en frisk, behaglig 
och mjuk känsla.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter disp .......................................13061 5 liter dunk ....................................13068
1 liter flaska....................................13063 

ALOE DUSCH- & BADCREME
En mjuk och behaglig duschcreme med det vårdande ämnet Aloe 
vera. Efterlämnar en behaglig och mjuk känsla.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter flaska....................................13051 1 liter disp .....................................13052
5 liter ................................................13055

ALOE MJUKOCIN EXTRA HAND/DUSCHTVÅL
En miljömärkt hand- och duschtvål för extra känslig hud. Tack 
vare sin kosmetiska sammansättning är den extra mjukgörande 
och även lämplig som schampo. Aloe vera har en dokumenterad 
fuktighetsbevarande, hudskyddande samt irritationshämmande 
egenskap.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
500 ml  .............................................130761    utan parfym .................................130781 
600 ml ..............................................13080 utan parfym .................................13086
600 ml + pump  .............................13070 utan parfym  ................................13087
1 liter ................................................13072 utan parfym .................................13079
1 liter disp .......................................13071 utan parfym .................................13073
5 liter ................................................13076 utan parfym .................................13078

PLD  BODYLOTION
En mjukgörande hudlotion för hela 
kroppen. PLD inne håller E-vitamin 
som skyddar, vårdar och återfuktar 
din hud.
Förpackning Art nr
600 ml + pump........................................13124
1 liter disp..................................................13121

Utan parfym
600 ml utan parfym + pump.............13220
1 liter disp utan parfym.......................13125

Vi erbjuder ett komplett hudvårds program med en hög hygienisk 
standard. Kosmetisk uppbyggda tvålar, shampoo och och lotions gjorda på 
högkvalitativa råvaror lämnar din hud ren och återfuktad. 

HYGIEN
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HYGIEN

DESIFIN  TUNN & GELAD HANDDESINFEKTION
Handdesinfektion med 75 och 85% alkoholhalt för alla typer av yrkesgrupper såsom sjukvård, livsmedel, städ- 
och förskolepersonal m.m. Effektivt bakteriehämmande enligt EN-standard 1500, 85% även effektivt virushäm-
mande enligt EN-14476 och har bevisad effekt på coronavirus.
Förpackning 75%                Art nr         Förpackning 85%                           Art nr
Tunn 600ml+pump..........10617         Tunn 600 ml + pump...................1059
Tunn 1000ml......................10621        Tunn 1000ml...............................10618
Tunn 5000ml......................10622        Tunn 5000ml...............................10619
Gel 600ml+pump.............10611         Gel 500ml+pump......................10616
Gel 1000ml.........................10610        Gel 600ml+pump.........................1050
Gel 5000ml.........................10620        Gel 1000ml..................................10612
Dispensopack 1000ml...10614        Gel 5000ml..................................10613

ELEXIN HUDSALVA
Elexin Normal är en mycket effektiv och 
funktionell hudskyddssalva som ej påverkas 
av vatten. Elexin ger ett fullgott skydd vid 
kontakt med irriterande vattenlösningar. 
Förebygger hudsprickor och slitage samt har 
en helande effekt på huden. 
Förpackning                                Art nr
100 ml...........................................................................1311

VÄGGFÄSTE DISPENSOPAC, 
ROSTFRI
Väggfäste för dispensförpackningar i 
rostfritt stål.
Förpackning         Art nr
Väggfäste 1 l disp.................................300017
Väggfäste för 0,6 l flaska....................300001

TVÅLHÅLLARE/DOSERINGSPUMP
Tvåldoserare som passar till 600 ml flaskor.
Förpackning                                Art nr 
Tvålbox Fair silver...........................300723 
Tvålbox Fair vit.................................300764 
Tvålbox Fair svart...........................300763

Doseringspump..............................300681

OLIVE & APPLE SOAP HANDTVÅL 
Skonsam återfuktande tvål med doft av oliv 
eller äpple. Tillverkad av högkvalitativa råva-
ror som både rengör och återfuktar.
Förpackning              Art nr
500 ml Olive.................................................378 
500 ml Apple................................................377

LIME TEA SOAP HANDTVÅL 
Mild återfuktande tvål tillverkad av 
högkvalitativa råvaror som både 
rengör och återfuktar. Med vårdande 
Aloe Vera. Finns som  lätt parfymerad 
samt utan parfym. 
Förpackning              Art nr
500 ml............................................................375 
500 ml utan parfym...................................379

NYTT 
UTSEENDE!

NU EN-MÄRKT 
14476 MOT VIRUS



21

INDUSTRI-STORFIX INDUSTRI-STORFIX ALLRENT/GROVRENTALLRENT/GROVRENT
För all typ av industristädning, från lätt till grovrengöring. Löser ef-
fektivt sot, fett och olja. Industri-storfix har korrisions och bakterie-
hämmande egenskaper, lämpar sig även för sanitära utrymmen. 
Efterlämnar inga kemikalierester. Ph i brukslösning ca 9.  
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter  ...............................................10252 200 liter .........................................10254
25 liter ..............................................10253

STENGRUND STENGRUND GOLVRENGÖRING/UNDERHÅLL
För daglig rengöring och underhåll av sten-, epoxy- och be-
tonggolv. Starkt rengörande. Ger golvet en motståndskraftig och 
smutsavvisande yta. Har även en dammbindande effekt. Ersätter 
feta produkter som exempelvis såpa och stentvål. Ph i brukslösning 
ca 8.
Förpackning Art nr
1 liter ................................................11201 5 liter...............................................112005
25 liter ..............................................112025 200 liter .........................................112200

INDUSTRI

Inom industrisektorn är rengöring ofta av det grövre slaget, vilket lätt kan leda 
till överdoseringar och överanvändning av kem med negativ miljöpåverkan 
som följd. Därför satsar vi på effektiva och högkvalitativa produkter för att 
minska andelen kem som krävs i fabriker och industrier. Med över 40 års 
erfarenhet av rengöring i dessa miljöer vet vi vad som krävs!



22

BETONGFÖRSTÄRKARE/DAMMBINDARE
PLS Betongförstärkare impregnerar och stärker betongen upp till 
5 gånger. Ger en slittålig och kemikalieresistent ytbehandling, samt 
ger en dammfri arbetsmiljö. Användes i kombination med sten-
grund. Ph ca 7,5.
Förpackning  Art nr
10 liter .............................................. ...................1903

SANIEXTRA  KALKBORT
Ett surt kalkborttagningsmedel för borttagning av hårda kalk- och 
rostavlagringar på toaletter, tvättställ, badkar, duschutrymmen, 
rostfritt och pooler. Löser effektivt svåra avlagringar. OBS! Ska 
inte användas på mosaik eller marmor. Använd alltid handskar! Ph i 
brukslösning ca. 2. 
Förpackning    Art nr               Förpackning                     Art nr
1 liter..................1061                5 liter.................................1065

STORFIX STRONG ALLRENT/GROVRENTALLRENT/GROVRENT
Extra kraftfullt och snabbverkande Storfix för grovrengöring. 
Spraya produkten på ytan som ska rengöras, låt verka en stund 
och torka sedan av med en trasa. Kan användas på alla ytor som tål 
vatten, men undvik att använda på målade ytor. Ph i brukslösning 
ca 11. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
750 ml Färdigspray .....................1029 5 liter...............................................10258

CLEANER  GROVRENGÖRING, AVFLÄCKNING
Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av in-
dustrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och svåra 
fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande och rengörande. Starkt 
bakteriehämmande. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph 
i brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................1201 5 liter...............................................1205

RUBB OFF  GROVRENT
Speciellt framtagen för borttagning av svåra 
fläckar av gummi, sot, oxider m m. Använd 
alltid handskar! Ph i brukslösning ca 11.
Förpackning     Art nr       Förpackning         Art nr
5 liter..................19034      25 liter....................19041

INDUFIX GROVRENT
Grovrengöring för borttagning av fett, 
olja, sot m.m. Rengör golv, väggar, tak, 
maskiner och utrustning. Även bra vid 
saneringar och för rengöring av målade 
ytor inför ommålning. Ph i brukslösning 
ca 11.
Förpackning     Art nr       Förpackning         Art nr
1 liter...................1973        5 liter.......................1972

INDUSTRI

SKUMDÄMPARE  
SILIKON/SILIKONFRI
Används för borttagning av alla 
typer av skum, t ex till skurmaskiner, 
diskmaskiner m m. Skumdämpare 
eliminerar snabbt olika typer av skum. 
Ph i brukslösning ca. 7.
Förpackning Art nr
1 liter ................................................113001 
5 liter ................................................113005 
25 liter ..............................................113025
200 liter ...........................................113200
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LIVSRENT  GROVRENT
Alkaliskt skumrengöringsmedel för kakel, 
rostfritt, klinkerplattor, fritöser, grillar mm 
inom livsmedelsindustrin. Mycket rengörande 
egenskaper även vid låg temperatur. Kan med 
fördel användas i reningsbad. Ph i brukslös-
ning ca. 10,5. 
Förpackning                  Art nr Förpackning        Art nr
1 liter.............................1241            25 liter..................12425
5 liter.............................1245

LIVSRENT EXTRA  KLORBASERAT 
KRAFTIGT GROVRENT
Rengöringsmedel med skum och klor för kakel, 
rostfritt, klinkers m.m. inom livsmedelsindustrin. 
Låg och högrycksrengöring. Ph i brukslösning 
ca 12,5. 
Förpackning Art nr
5,5 kg 1242
27,5 kg .............................................1984
220 kg ..............................................12455
1100 kg ...........................................1246

CLEANER  GROVRENGÖRING, AVFLÄCKNING
Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av 
industrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och svåra 
fläckar. Effektivt, avfettande och rengörande. Starkt bakteriehämman-
de. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 10.
Förpackning Art nr
1 liter ................................................1201
5 liter ................................................1205

CIRKULATIONSDISK  & CIRKULATIONSDISK  LIVS 
FLYTANDE MASKINDISK
Högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods inom 
livsmedelsindustrin. Biologiskt lätt nedbrytbart. Ph i brukslösning 
ca 11,5.
Förpackning Cirkulationsdisk Art nr Förpackning Cirkulationsdisk Livs      
Art nr
12 kg.................................................11410 12 kg .....................................................11430
                                                                        31 kg dunk ..........................................11431
                                                                        248 kg fat .........................................114200

KÖKSFIX
Mycket effektiv städklar spray 
för köket.   Löser effektivt fett 
och olja. Efterlämnar inga rester.
Förpackning    Art nr
750 ml Färdigspray.............301706

LIVSMEDEL

PLS erbjuder ett brett sortiment till livsmedelssektorn och har lösningar för alla 
typer av rengöring – från chark och fisk till restauranger och kök. Vi hjälper er 
att hitta anpassade, säkra, lönsamma och effektiva rengöringsmetoder.
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DESIFIX  
YTDESINFEKTION
För desinficering av golv, väggar, 
verktyg m m inom livsmedelsin-
dustrin och sjukvården. Effektivt 
bakteriedödande, lämnar en bakte-
riefri yta efter sig utan att bleka eller 
missfärga. Behöver ej eftersköljning 
eller torkning. Ph 7.
Förpackning Art nr
1 liter ......................1031
5 liter ......................1035

DESIFIX  
YTDESINFEKTION MED TENSID
För desinficering av golv, väggar, verktyg 
m m inom livsmedelsindustrin och 
sjukvården. Effektivt bakteriedödande, 
lämnar en bakteriefri yta efter sig utan 
att bleka eller missfärga. Behöver ej 
eftersköljning eller torkning Tillsatsen av 
tensid som smutslösare gör att ytan inte 
behöver förbehandlas. Ph 7. 
Förpackning Art nr
1 liter ......................1034

FLYTANDE SYRADISK 
 CIPRENGÖRING
Surt lågskummande rengörings- och av kalk-
ningsmedel. För maskindiskning och manu-
ell rengöring av rörsystem, tankar och annan 
rörutrustning inom livsmedelsindustrin. Obs! 
Använd alltid handskar och skyddsglasögon 
/ visir. Ph i brukslösning ca 2.
Förpackning Art nr Förpackning    Art nr
6 kg .........................1095 240 kg.............109200
30 kg.......................10925

TANKFIX  
ALKALISK CIPRENGÖRING
Ett högeffektivt cirkulationsrengöringsme-
del som är framtaget för rengöring i slutna 
system inom livsmedelsindustrin. Tankfix 
löser mycket effektivt alla typer av belägg-
ningar som uppstår i rörsystem och tankar. 
Ph ca 12,5 i brukslösning.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
6,4 kg......................12127 256 kg ................... 121200
32 kg.......................121125

LÅNGTIDSDESINFEKTION
Långtidsdesinfektion är särskilt framtaget 
för ytor som är oskyddade under längre 
period. Vid rengöring med Livsrent, som 
efterbehandlas med långtidsdesinfektion 
finns dokumenterad lång resistens mot 
bakterier. Upp till 5% inblandning,  behö-
ver ej eftersköljas. Ph ca 7. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter ......................1705 25 liter ................... 1725

SURT SKUM
Surt skumrengöringsmedel för borttag-
ning av kalk, rost, metall avlagringar m.m. 
inom livsmedelsindustrin. Ph i brukslös-
ning ca 2.
Förpackning   Art nr   Förpackning  Art nr
6 kg...................1248    30 kg...............1249

DESINFEKTION BY LIFECLEAN
LifeClean ytdesinfektion är en banbry-
tande ytdesinfektion i en klass för sig 
som visar en mycket hög avdödning av 
Clostridium difficile. 
Därutöver visar LifeClean ett fullgott 
skydd mot andra allvarliga patogener så 
som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter och Norovirus.
Förpackning Art nr
500 ml ..................................................... 68303
1 liter...................................................... 68301
5 liter......................................................... 68300

LIVSMEDEL

TORKFIX  & TORKFIX LIVS 
TORKMEDEL
Två högkoncentrerade tork- och avrinningsmedel 
för hushållsmaskiner och storköksmaskiner. Ett 
med surt pH och ett med neutralt pH. Torkfix förhin-
drar på ett effektiv sätt uppkomsten av droppfläck-
ar på diskgodset. Påskyndar torkningen av disken. 
Torkfix Ph ca 7, Torkfix livs Ph ca 3.
Förpackning  Art nr                 Förpackning                          Art nr
 5 liter...............1015                 0,5 liter Torkfix Livs........10105
                                                           1 liter Torkfix Livs............1011
                                                          25 liter Torkfix Livs..........10125

NYTT 
UTSEENDE!

NYHET!

SKUMDÄMPARE  
SILIKON/SILIKONFRI
Används för borttagning av alla 
typer av skum, t ex till skurmaskiner, 
diskmaskiner m m. Skumdämpare 
eliminerar snabbt olika typer av skum. 
Ph i brukslösning ca. 7.
Förpackning Art nr
1 liter ................................................113001 
5 liter ................................................113005 
25 liter ..............................................113025
200 liter ...........................................113200
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OILFIX  KALLAVFETTNING
För motortvätt och avfettning samt borttagning av tjära och asfalt 
på alla typer av fordon. Används i koncentrat på torra underlag. 
Produkten bör endast användas för punktrengöring, beroende på 
produktens negativa miljöprofil. Ph ca. 7
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................1341 25 liter ............................................13425
5 liter ................................................1345

ALKALISK AVFETTNING
Ett stark alkaliskt fordons- och maskinrengöringsmedel för tuffare 
rengöring. Ph i konc. ca 12. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter ................................................1235 200 liter .........................................123200
25 liter ..............................................12325

MC-POWER FORDONSRENGÖRING
Ett högeffektivt, miljövänligt rengöringsmedel för alla typer av fordon. Efterlämnar en blank 
smutsavvisande yta. MC-Power löser olja, salt och smuts på ett effektivt sätt utan att vara någon 
risk för underlaget, miljön eller användaren. Ph 10,5 i konc. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter ................................................1075 25 liter ............................................10725

FORDON

PLS produkter för fordonsrengöring bygger på att både rengöra  och skydda, 
vilket gör ytan mer smuts avvisande efter tvätt och i längden minskar behovet 
av rengöring. Vi har en rad produkter för tvättning och avfettning för alla typer 
av fordon.
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FORDON

GS 13  ALKALISK GROVRENGÖRING
Ett miljöanpassat koncentrerat medel för maskinrengöring, 
borttagning av sot, kapellrengöring, poolrengöring, karosstvätt, 
metallavfettning, båtrengöring m m. Effektivt avfettande och 
rengörande utan att skada underlag, användare eller miljö. Ph i 
brukslösning ca.10. 
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
5 liter ................................................1225 25 liter ............................................12225

SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD
En koncentrerad spolarvätska som efterlämnar en klar och ren 
vindruta.
Förpackning Art nr Förpackning Art nr
1 liter ................................................1371 25 liter ............................................13725
5 liter ................................................1375 200 liter .........................................139200

KYLARGLYKOL
För bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtop-
par. Skyddar mot isbildning och korrosion i kylsystemet.
ph ca 6-7,5. 
Förpackning   Art nr
5 liter ................................................ ......................... ....................................................1405
25 liter .............................................. ....................... ......................................................14025

FORDONSAVRINNING
Ett effektivt efterbehandlingsmedel för alla typer av fordon. Efter 
tvätt sprayas produkten på och avsköljes för minska droppeffekt. 
Innehåller vax för att öka glans och skydd. Ph ca 8.
Förpackning   Art nr
5 liter ................................................ ......................... ....................................................408

FÄLGTVÄTT
Ett fälgrengöringsmedel som är anpassat för att effektivt ta bort 
alla typer av beläggningar som kan uppstå på fälgar till personbilar, 
lastbilar m m. Fälgtvätt löser mycket effektivt sot, trafikfilm, tjära, 
olja och avlagringar från bromsbelägg. Ph i konc. ca 12.
Förpackning   Art nr
5 liter ................................................ ....................... ......................................................14215

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD
Färdigblandad spolarvätska som efterlämnar en klar och ren 
vindruta.
Förpackning   Art nr
5 liter färdigblandad ................... ............................. ................................................13755



FÖR EN RENARE
MORGONDAG

Med reservation för eventuella tryckfel eller sortimentsförändringar.

Fjärrvärmevägen 2
541 65 Skövde

0500 - 
38 20 80

info@pls.nuwww.pls.nu


