Vi samarbejder om
miljørigtige
løsninger

RENGØRING AF BUSSER
samt værksted og administration

EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG TILGANG TIL RENGØRING AF BUSSER INDVENDIGT OG UDVENDIGT SAMT AFRENSNING PÅ VÆRKSTEDET OG RENGØRING I ADMINISTRATIONSLOKALER.
• Svanemærkede produkter, hvor det er muligt
• Forbrugsstatistik til de grønne regnskaber
• Sikkerhedsdatablade (SDS) og arbejdspladsbrugsvejledninger,
- få elektronisk besked når der sker ændringer
• Minimering af forbrug og spild
• Besparelse på strøm og miljøaffald
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APB
skabelon
og mail ved
ændringer i
SDS
Når du køber en svanemærket vare har
du garanti for:
• At produktet er blandt de mindst
miljøbelastende af sin slags
• At kvalitet og funktion er mindst lige
så gode som tilsvarende produkter
• At der er taget hensyn til brugerens
sundhed

Forbrugsstatistik på flydende rengøringsmidler til de grønne regnskaber:
• Til de grønne regnskaber er der behov
for statistikker på forbruget af renseog rengøringsmidler fordelt på de
enkelte afdelinger

Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsvejledninger:
• Arbejdstilsynet stiller krav til at bl.a.
arbejdspladsbrugsvejledninger og sikkerhedsdatablade er tilgængelige for
medarbejderne

Minimering af forbrug og spild:
• Miljøledelse stiller krav til at der ikke
sjuskes med ressourcerne
• Spar tid med de rigtige metoder
• Spar penge med korrekt dosering
• Minimering af papirforbruget med
”Less is more” løsning
• Mindre miljøaffald ved korrekt dosering og miljørigtige metoder

Vi leverer svanemærkede produkter
til over 80 % af forbruget, herunder:
• Indvendig rengøring af busser
• Aftørringspapir på toiletter og
værksted
• Affedtningsmiddel til værksted
• Mopper og microfiberklude
• Håndrens og hudplejemidler
• Se produktguide på bagsiden...

Hjælp til statistikkerne
• Statistik på forbrug af rengøringsmidler fordelt på afdeling inkluderer:
• Antal enheder
• Forbrug i kr.
• Forbrug i liter

På vores hjemmeside www.knudedan.dk kan du altid:
• Hente skabelon til arbejdspladsbrugsvejledning
• Hente de nyeste sikkerhedsdatablade
• Hente brugsvejldninger på dine
produkter
• Få mail, når der sker opdatering af
sikkerhedsdatablade

Vi tænker miljø hele vejen rundt
• Nyt rensemiddel sætter temperaturen ned på din emnevasker
• Tidsbesparende metode til gulvvask sparer vand og sæbe
• ”Less is more” papirløsning sparer
affald - og meget mere!

MILJØ - MENNESKER - KEMI
- simple, sikre og brugbare rengøringsløsninger

www.facebook.dk/rengoringsmidler
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©PRODUKTVALGKLG
PRODUKTER

BUSRENGØRING BUSRENGØRING VÆRKSTED
- UDVENDIGT
- INDVENDIGT

Aqua-Petrosol

x

Car-Wash autoshampoo

x

x

Ergo Inventar-rens m/parf.

x

Plejesæbe uden voks

x

Vinduespudsersæbe

x

ADMINISTRATION

x

x

Maskin-rens

x
x

Aqua-Plus gulvsæbe

x

x

Ergo Sanitets-rens m/parf.

x

Poler-mix

x

x

Ergo Opvask

x

Ergo Toilet-rens m/parf.

x

Håndrens
Aftørringspapir

x

Afspændingsmiddel

x

x

x

x

x

x

METODER:
Vi anbefaler tidsbesparende metoder.
Alle metoder og rekvisitter udvælges i samarbejde med kunden og med hensyntagen til de faktiske forhold der findes på
arbejdspladsen.
Hos Knud E. Dan A/S har vi mange års erfaring med valg af
rengøringsmidler og metoder til busrengøring. Den viden og
erfaring stilles til rådighed for vores kunder i forbindelse med
opstart samt til enhver tid, når der opstår teknisk vanskelige
situationer eller ved specialopgaver.

Valg af middel og doseringer afstemmes på stedet så alle
hensyn bliver taget til de faktiske forhold og resultatet bliver
perfekt hver gang.
Vi stiller doseringsanlæg til rådighed for vores kunder. Doseringsanlæg giver besparelse og arbejdsmæssige lettelser
hver dag.

UDDANNELSE:
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Vi underviser i rengøringskemi og tidsbesparende metoder.
Derudover hjælper vi med at tilrettelægge arbejdet således
at miljøhensyn tilgodeses. Vi tilbyder undervisning af dine
medarbejdere på pladsen i f.eks:
•
•
•
•
•

Grundviden om kemi og rengøringsergonomi
Valg af det rette kemiprodukt og dosering
Valg af den mest hensigtsmæssige metode
Planlægning af opgaver
Logistikløsninger

LOGISTIKLØSNING:
Vores shopløsning gør det let at bestille de varer du behøver. Specielt kundetilpassede sortimentslister og mulighed for varebestilling 24/7.
Individuelt tilpasset logistiksystem sikrer at fragtomkostninger minimeres.
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PRODUKTER OG DERES ANVENDELSE
PRODUKT

ANVENDELSESOMRÅDER

ARBEJDSMETODER

AQUA-PETROSOL olie og snavsfjerner
Super effektiv all-round olie- og snavsfjerner. Rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, værkstedsgulve samt i auto-vaskeanlæg.

Påføres med børste, svamp eller forstøversprøjte.
Reaktionstid 1-5 min. Afskylles grundigt med
vand (bedst under tryk). Svære fedthinder oversprøjtes evt. flere gange. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt.

CAR-WASH AUTOSHAMPOO
Anvendes til manuel busvask, i auto-vaskeanlæg
med roterende børster.

Bussen vaskes med børste eller svamp. Afskylles
grundigt med koldt vand. Virker smudsafvisende
og giver afperle-effekt, hvilket sikrer en hurtig
tørring.

ERGO INVENTAR-RENS MED PARFUME
Svanemærket universelt rengøringsmiddel til
rengøring af alle overflader, som tåler vand, bl.a.
inventar, vægge, døre og gulve.

Påføres med børste, klud eller svamp. Reaktionstid 0,5-5 min. Aftørres med hårdt opvredne klude
eller skylles med vand.
Opløser særdeles effektivt snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m.

PLEJESÆBE UDEN VOKS
Effektiv pleje og vask af alle vaskbare gulvbelægninger såsom vinyl, linoleum, terrazzo, klinker,
stengulve, gummigulve m.m.

Vaskevandet fordeles over et passende areal.
Grundig optørring foretages uden efterskylning.
Fjerner almindeligt snavs og opbygger en beskyttelsesfilm.

VINDUESPUDSERSÆBE
Rengøringsmiddel til rengøring af vinduer, spejle
o.lign.

Vaskevandet fordeles med stripafvasker, børste
eller svamp. Træk vandet af ruden med en vinduesskraber

MASKIN-RENS
Lavtskummende alkalisk olie-/snavsfjerner til spulevaskemaskiner. Rensning af maskindele, motordele, redskaber, værktøj m.m. af jern, stål, messing,
kobber, rustfri stål, aluminium, zink m.v..

Emnerne spules i 3-30 min. afhængig af snavsgraden. Ved udtagning tømmes emnerne for vand,
tørretiden er derefter nogle få minutter.
Optimeret til at køre ved lav temperatur.

AQUA-PLUS GULVSÆBE
Svanemærket gulvsæbe til vask og pleje af alle
vaskbare gulvbelægninger såsom vinyl, linoleum,
terrazzo, klinker, stengulve m.m.

Vaskevandet fordeles over et passende areal.
Optørring foretages uden efterskylning. Fjerner
effektivt smuds og snavs, og afgiver en meget
tynd plejefilm.

ERGO SANITETS-RENS MED PARFUME
Svanemærket alkalisk rengøringsmiddel til daglig
rengøring af håndvaske, fliser, rør, brusekabiner
m.m. Uundværlig til den daglige rengøring i badeog toiletrum.

Påføres med børste, klud eller svamp. Reaktionstid
2-5 min. Afskylles med koldt vand. Opløser hudfedt, snavs, kalkslør, sæberester m.m.

POLER-MIX
Vindues-rens til rengøring af glas, spejle, chrom,
rustfrit stål og edb-skærme. Er også super velegnet
som ”færdigblandet universelt rengøringsmiddel”
til bl.a. pletfjerning på inventar, vægge og døre.

Påføres med forstøversprøjte, klud eller blød børste, aftørres straks, og poleres efter med ren bomuldsklud eller papir. Opløser snavs og fedtstoffer.

ERGO OPVASK
Svanemærket opvaskemiddel til manuel opvask
og rengøring af service, køkkenredskaber, maskiner, inventar, vægge, gulve m.m. Opløser effektivt
fedtstoffer og snavs i blanding med varmt vand.

Påføres med børste, klud eller svamp og overfladerne bearbejdes indtil snavset er opløst. Afskylles med rent vand.

ERGO TOILET-RENS MED PARFUME
Svanemærket toilet-rens. Rengør effektivt toiletter, urinaler, vægge, brusekabiner, malede flader,
rustfrit stål, aluminium, jern, klinker, fliser m.m.

Skyl kummen og sprøjt Ergo Toilet-rens og kalkfjerner langs skyllekanten. Fordel evt. med børste
og lad det virke i 5 min. Skrub efter med børste og
skyl ud. Fjerner kalk og korrosionsprodukter.
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