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Produktkatalog
Åpent renhold



2 3

Desentralt vaskeanlegg 
Sikrer maksimal fleksibilitet

Desentrale systemer er anlegg hvor hver bruker individuelt kan velge det rengjørings- og desinfeksjons- 
produkt som best passer til den konkrete rengjøringsoppgaven. Dette sikrer maksimal fleksibilitet. Hvert 
rengjøringsuttak forsynes med trykkforsterket vann og trykkluft, samtidig som det har egen forsyning av 
vaske- og desinfeksjonsmidler. Ønsket rengjøringsfunksjon velges gjennom lokal styring eller fjernstyring; 
Spyling, skumutlegging eller desinfeksjon.  
 
Flere varianter av satellitt eller hovedstasjoner gjør det mulig å tilfredsstille mange ulike behov, eksempelvis med  
eget oppsug for både vaske- og desinfeksjonsmiddel. Lilleborgs desentrale rengjøringssystemer kan enten være  
enkeltstående eller sammensatt av et antall separate enheter, der alle forsynes fra samme hoved- eller pumpestasjon,  
dimensjonert for det maksimale antallet av samtidige brukere.  
 
Mobile, desentrale systemer kan være en fordel i områder som ligger spredt, og som ikke rengjøres så ofte. Mobile  
anlegg inneholder sentrifugalpumpe og injektorsystem for blanding av vaske- og desinfeksjonsmiddel, vann og luft,  
og de kan leveres med innebygd kompressor til trykkluft.

Mer effektivt renhold med mindre ressurser 
Riktig vaskeutstyr er viktig for et optimalt og effektivt renhold 

 › Mindre aerosoledannelse
 › Bedre vaskeeffekt
 › Mindre temperaturfall

Sikkert og pålitelig utstyr bygd for å vare
Vi vet at våre kunder stiller høye krav til rengjøring og 
hygiene. Optimal drift er viktig for en god konkurranseevne.  
Derfor skal du være trygg på at ditt lavtrykksanlegg er  
driftssikkert imellom produksjonsskift. 
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Høytrykk

Aerosoler

LAVTRYKK

SLIK FUNGERER LAVTRYKK

Fordeler:
 › Integrert satellittfunksjon
 › Enkelt vedlikehold
 › Hygienisk design
 › Materialer av høy kvalitet  

med høy kjemiresistens
 › Frekvensstyrt pumpe med myk start og stopp
 › Standard modeller med 5 eller 7 samtidige brukere

MS – hovedstasjon
Fordeler:
 › Enkelt vedlikehold
 › Hygienisk design
 › Materialer av høy kvalitet og med høy  

kjemiresistens
 › Utviklet og fremstilt etter anerkjente  

prinsipper for enkel drift, robust  
konstruksjon og en høy uovervinnelig pålitelighet

S2 – satellitt

*Tilgjengelig i flere modeller

 › Få servicepunkter
 › Nøkkelkomponenter i rustfritt stål
 › Lang levetid
 › Høy driftsikkerhet 

Lavtrykksanlegg fra Lilleborg er bygget for å gi renholdsoperatørene riktig 
mengde vann med riktig trykk under arbeidet. Tester viser at lavtrykk har 
størst kapasitet (vannmengde) og lavest temperaturfall når man øker  
avstanden til overflaten. I tillegg får man også høyt vanntrykk på overflaten, 
størst spyleareal på objektet, best rengjøringseffekt og lavest aerosol- 
dannelse. Smusset vil dermed transporteres raskere vekk fra overflaten 
og ned i sluk, samtidig som mindre aerosoler hindrer at vaskede overflater 
krysskontamineres. Med lavtrykkanlegg fra Lilleborg kan du dermed redusere 
rengjøringstiden betydelig. 
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Automatiske systemer
Trygg på et hygienisk vaskeresultat

Systemer for automatiske eller halvautomatisk rengjøring er det optimale valget for rengjøring av avgrensede 
områder. Slik sikrer man at man får samme rengjøringsresultat hver gang og at man oppnår det optimale 
hygieneresultatet.  
 
Lilleborgs modulbaserte prinsipp gjør at et automatvaskeanlegg kan kobles på et eksisterende lavtrykksanlegg, eller sys-
temet kan stå alene. I det området, eller på den applikasjonen som skal rengjøres, plasseres faste dyser, roterende dyser 
eller dreibare dysesystemer som videre kobles sammen med vaskeanlegget. Systemet består av en pumpestasjon som 
øker vanntrykket, eventuelt en sentralt plassert kjemipumpestasjon, og en automatsatellitt som er styrt fra et PLS-ba-
sert kontrollsystem. Automatvaskeanlegg er mest kostnadseffektivt i kombinasjon med et sentralt vaskeanlegg, da man 
benytter samme kjemistasjon og pumpestasjon.

Lilleborgs kontrollsystem kan kobles sammen med eksisterende PLS-løsninger og tilordnes en rekke funksjoner. System-
atisk, PLS-styrt rengjøring sikrer et dokumenterbart rengjøringsforløp. Et typisk eksempel på et automatisk rengjørings-
forløp er: Forspyling, skumlegging, etterspyling, desinfeksjon og etterskylling. 

Mange områder kan rengjøres  
automatisk, eksempelvis:
 › Tappemaskiner
 › Transportbånd
 › Røykeovner
 › Spiralfrysere
 › Lagersystemer
 › Pulveranlegg
 › Tankanlegg

Sentrale systemer
Enkel betjening og ekstra sikkerhet

Et sentralt vaskeanlegg gir mange fordeler. Sentrale systemer er anlegg hvor hvert rengjøringsuttak får 
rengjøringsmiddel fra et sentralt kjemilager. Anlegget er enkelt å betjene for renholderne, du sikrer riktig 
og samme dosering på alle områder, så vel som god HMS fordi man ikke trenger å betjene konsentrerte 
vaskemidler i produksjonen. Dette betyr enkel betjening og ekstra sikkerhet.

Anlegget består av en pumpeenhet som sørger for trykkforsterket vann, en sentralt plassert kjemipumpestasjon for 
forblanding og trykkforsterkning av vaskemidler og et antall satellittstasjoner, avstemt etter de konkrete forhold. Hver 
satellittstasjon mottar forblandet vaskemiddelløsning fra kjemipumpestasjonen, trykkforsterket vann fra pumpestasjo-
nen og luft fra trykkluftinstallasjonen.  
 
Lilleborgs produktprogram består av flere ulike typer satellittstasjoner. De kan blant annet leveres med innebygd injektor 
for desentral dosering. På denne måten kan enkelte områder rengjøres med andre produkter enn de som benyttes i det 
sentrale systemet.  
 
Satellittstasjonene kan også leveres med innganger for sentral dosering av både skum og desinfeksjonsmiddel. Vaske-
midler levert på container gir økt kostnadseffektivitet fremfor tilsvarende levert på kanner. Dette gir lavere kjemiutgifter, 
miljøet spares for unødvendig emballasjeforbruk, samt bedret HMS for din bedrift.
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Fordeler:
 › Forblanding av vaskeløsning
 › Automatisk start og stopp
 › Enkelt vedlikehold
 › Hygienisk design
 › Standardjustering av pumpetrykk
 › Materialer av høy kvalitet med høy kjemiresistens
 › Frekvensstyrt pumpe med myk start og stopp
 › Styreenhet forberedt for indikasjon for tom tank
 › Standard modeller med 5 eller 7 samtidige brukere

CP kjemipumpestasjon
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Varenr:
3621
3622
3624

Pk str:
29 kg
246 kg
1068 kg

ENDURO PLUS
Sterkt alkalisk hypoklorittholdig rengjøring-
smiddel med desinfeksjonseffekt. Velegnet til 
å fjerne fett-, protein og karbohydratholdig 
smuss. Middelet gir svært god kontakttid på 
overflatene.

ENDURO HYPO
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypoklor-
itt. Svært god på fjerning av fett-, protein- og  
karbohydratholdig smuss. Middelet gir svært 
god kontakttid på overflatene.

ENDURO FORCE
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel til svært til- 
smussede overflater. Kan brukes på varme 
overflater. Middelet gir svært god kontakttid på 
overflatene.

ENDURO SAFE
Alkalisk rengjøringsmiddel med hypokloritt og 
silikat tilpasset renhold av produksjonsutstyr av 
lettmetaller. Middelet gir svært god kontakttid 
på overflatene.

ENDURO SUPER
Alkalisk rengjøringsmiddel. God på fjerning av 
fett-, protein- og karbohydratholdig smuss. 
Middelet gir svært god kontakttid på overfla-
tene.

ENDURO FRESH
Alkalisk rengjøringsmiddel med sitrusduft for 
effektiv rengjøring av åpne flater og utstyr. 
Optimalt for områder med sterk lukt. 

ENDURO ECO
Sterkt surt rengjøringsmiddel. Svært godt til 
periodisk fjerning av kalkbelegg, mineralbe-
legg osv. Middelet gir svært god kontakttid på 
overflatene.

ENDURO FREE
Alkalisk rengjøringsmiddel til produksjonsutstyr 
av lettmetaller. Middelet gir svært god kontakt-
tid på overflatene. Uten silikater.

Varenr:
7009
7010
7011

Pk str:
29 kg
234 kg
1112 kg

Varenr:
7511662

Pk str:
25 kg

Varenr:
100845242

Pk str:
23 kg

Varenr:
7162
7434

Pk str:
27 kg
1054 kg

Varenr:
3499
3500

Pk str:
26 kg
226 kg

Varenr:
6936

Pk str:
27 kg

Varenr:
7522386

Pk str:
24 kg

EnduroPower produktene fester seg utmerket til alle typer overflater og gir en lengre kontakttid med smusset.  
Smusset vil derfor fjernes enklere fra overflaten og reduserer rengjøringstiden. Skummet kollapser også raskere  
enn tradisjonelt skum og reduserer dermed avspyling. En bred produktserie som dekker alle behov.

ENDURO POWER

Midler
til åpent renhold

Fleksibilitet og trygghet
Mobile systemer

Noen ganger har man behov for enda mer fleksibilitet.  
Den mobile enheten, Voyager er praktisk når man skal 
rengjøre store områder. Voyager leveres med innebygget 
pumpe. Man trenger kun et vannuttak. Med Voyager kan  
du spyle, skumlegge og desinfisere. Den finnes i flere  
ulike størrelser. 

Oppbevaringstanker for kjemi  
Sikrer god HMS

  Hypoklorittholdig        Alkalisk        Syrer
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Oppbevaringstankene sikrer god HMS, riktig dosering og 
reduserer risiko for lekkasjer. Kobles til kjemipumpestas-
jon og styres via en PLS med styrepanel, inkludert indika-
tor for manuell avlesning. 
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SKUMDEMPERE

MANUELL RENGJØRING

Varenr:
4789

ADDI 935
Sterkt surt rengjøringsmiddel uten fosfat. Svært 
godt egnet for fjerning av mineralbelegg. 

Pk str:
28 kg

Varenr:
7517892

BOOSTER
Rengjøringsforsterker basert på 
hydrogenperoksid til sirkulasjonsvask. 

Pk str:
22,6 kg

Varenr:
7245

ADDI ANTIFOAM
Skumdemper som fungerer ved temperaturer  
mellom 0-90ºC og virker over hele pH-skalaen.  
Ikke silikonbasert.

Pk str:
20 kg

Varenr:
5618
5619

AF SILICON
Nøytral, flytende og konsentrert silikonbasert skum-
demper med bredt anvendelse- og temperaturområde. 
AF Silicon er godkjent av FDA, UK og EC for bruk ved 
fremstilling av næringsmidler. Kan brukes på overflater 
som kommer i kontakt med næringsmidler.

Pk str:
25 kg
200kg

Varenr:
5618
5619

ADDI PL ANTISKUM
Skumdemper som fungerer ved temperaturer  
over >45 ºC og virker over hele pH-skalaen.  
Ikke silikonbasert.

Pk str:
25 kg
200 kg

Varenr:
0763
0738
7592

ADDI K
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypokloritt.  
Velegnet til bløtlegging. Skummer ikke.

Pk str:
28 kg
220 kg
1093 kg

Varenr:
5105

ADDI 14
Meget sterkt, alkalisk rengjøringsmiddel  
i pulverform. Egnet til fjerning av påbrent 
smuss.

Pk str:
10 kg

ADDI 929
Alkalisk middel som er skånsomt mot lettmet-
aller. Inneholder silikat.

ADDI 933
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypok-
loritt. Har en god kalkbindingsevne og er svært 
godt egnet for rengjøring ved høy smussbelast-
ning.

ADDI 931
Alkalisk middel spesielt beregnet for vask av  
prosessutstyr med innslag av lettmetaller. 

ADDI 928
Sterkt alkalisk middel uten hypokloritt.

DIVERFOAM SMS HD
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel.  
Skånsom mot lettmetaller.

ADDI X-TRA
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel  
velegnet til vask av røykovner.

LP SAFEFOAM
Alkalisk skumrengjøringsmiddel med sitrusduft. 
Uten silikater. Skånsom mot lettmetaller. Opti-
malt til områder med sterk lukt.

ADDI 932
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel med hypok-
loritt. Svært godt egnet for rengjøring ved høy 
smussbelastning.

ADDI 930
Sterkt alkalisk middel som egner seg godt for  
rengjøring ved høy smussbelastning f.eks. 
røykovn og grill.

ADDI X-TRA ECO
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel  
velegnet til vask av røykovner.  
Produktet er svanemerket.

Varenr:
5175
5176
6479

Pk str:
29 kg
232 kg
1093 kg

Addi er vår serie skumrengjøringsmidler for åpent renhold. Produktene gir effektivt og synlig skum  
ved påføring og dekker de fleste behov. 

Varenr:
4880
4887
6480

Pk str:
28 kg 
225 kg
1093 kg

Varenr:
4684

Pk str:
26 kg

Varenr:
0646
6477

29 kg
1064 kg

Pk str:

Varenr:
6099
6657

Pk str:
25,7 kg
1017 kg

Varenr:
7509265
7509266

Pk str:
22,6 kg
226 kg

Varenr:
4878
6475

Pk str:
30 kg
1178 kg

Varenr:
6481
6482
6483

Pk str:
32 kg
260 kg
1245 kg

Varenr:
7350

Pk str:
1245 kg

Varenr:
7747

Pk str:
1017 kg

ADDI

  Hypoklorittholdig        Alkalisk        Syrer  Hypoklorittholdig        Alkalisk        Syrer
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Varenr:
5613

ADDI TIK-ET
Alkalisk rengjøringsmiddel til fjerning av fett, 
olje, sot og lignende. Svært godt egnet til saner-
ing etter brannskader.

Pk str:
26 kg
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Varenr:
7511257
100861469

DIVODES FG
Desinfeksjon av overflater, tapperør eller 
steder der etterspyling med vann bør unngås. 
Alkoholbasert og klar til bruk.

Pk str:
2 x 5 l
17,2 kg

Varenr:
7595
6303

VIRKON S
Bredspektrert desinfeksjonsmiddel til overflater, 
med dokumentert effekt mot flere ulike virus, 
bakterier inkludert ulike salmonellastammer og 
sopp. Skånsom mot mennesker og dyr.

Pk str:
50 x 50 g
4 x 2,5 kg

Prosesskjemi

TRALLE FOR 25 L KANNE
Svært solid tralle som forenkler transporten  
av kanner på 5–25 liter. 
 
Varenr. EPD Pakn.
0802 1279561 stk.

KANNEÅPNER
 
Varenr. Størrelse  Pakn.
4545 Kanne og fat stk.
0751 10 L (50 mm) stk. 
0750 25 L (60 mm) stk.

PROSESSKJEMIÅPENT RENHOLD

TILLEGGSUTSTYR

DESINFEKSJONSMIDLER

Varenr:
7375
7261
7262

ADDI AQUA
Pereddiksyrebasert desinfeksjonsmiddel godkjent 
av Statens Legemiddelverk til bruk i akvakul-
turanlegg. Dokumentert effekt mot alle typer 
bakterier og virus som vanligvis forekommer i 
akvakulturmiljø.

Pk str:
22 kg
222 kg
1058 kg

Varenr:
4278
5017
3399

ADDIQUAT 321
Skummende desinfeksjonsmiddel basert på 
kvartære ammoniumsforbindelser. Produktet 
kan brukes som manuelt rengjøringsmiddel. 

Pk str:
25,5 kg
210 kg
995 kg

Varenr:
7514854
7522049
100876212

DIVERFOAM ACTIVE
Surt skummende desinfeksjonsmiddel til 
åpne overflater. Pereddiksyrebasert.

Pk str:
21,34 kg
213 kg
1014 kg

Varenr:
G11855

DIVOSAN HS 35
Surt desinfeksjonsmiddel til sterilisering av 
emballasje med spray ved aseptisk pakking.

Pk str:
22,6 kg

Varenr:
5636
3618
6108

TITAN HYPO
Sterkt alkalisk, bredspektrert og vel-
dokumentert desinfeksjonsmiddel med 
hypokloritt. Godkjent for behandling av 
drikkevann.

Pk str:
30 kg
240 kg
1135 kg

Desinfeksjon utføres for å redusere risiko for smitteoverføring. Lilleborg har desinfeksjonsmidler til de fleste behov. 
Ved valg av produkt er blant annet type mikroorganismer, overflate og påføringsmetode viktig. Rengjøring etterfulgt  
av desinfeksjon gir riktig hygienisk nivå. 

  Hypoklorittholdig        Alkalisk        Syrer
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Varenr:
6543

P3 OFFSHORE
Nøytralt flytende rengjøringsmiddel til fjerning 
av fett og olje. Spesielt velegnet til rengjøring 
av boreutstyr/offshore. HOCNF godkjent.

Pk str:
200 kg

Varenr:
4197
0659

TITAN INDUSTRI 124
Tilnærmet nøytralt rengjøringsmiddel til vask  
av alle flater tilsmusset av olje, sot, leire, sand 
og lignende innenfor industri/shipping/offshore. 
Kan også brukes i rengjøringsmaskiner.

Pk str:
3 x 5,5 kg
25 kg

Varenr:
3503

TITAN RUSTBUSTER
Sterkt surt, forforsyrebasert rustfjerner.  
Fjerner også fett og oljesøl. Optimal på  
alle overflater, også malte.

Pk str:
14 kg

Varenr:
7303
7304
7305

OMO PROFESJONELL HOVEDVASK 2M 
Et er et godt hovedvaskemiddel som kan bukes til 
det aller meste, fungerer veldig bra på både hvitt 
og farget tøy. Bør ikke brukes på ull og silke.

Pk str:
12 kg
30 kg
250 kg

Varenr:
4436
4509

CLAX 200 S
Nøytralt, høykonsentrert vaskeforsterker med 
tensider til vask av alle typer tekstiler tilsmusset 
med fett og olje

Pk str:
9 kg
25 kg

Varenr:
7129
7123

OMO PROFESJONELL BLEKEMIDDEL 4W
Effektivt og svanemerket blekemiddel. Et flytende 
og surt middel basert på hydrogenperoksid som tar 
det meste av flekker.

Pk str:
10 kg
27 kg

Varenr:
57-200023

SORT LAVTRYKKSVENTIL

Varenr:
Varenr:

Varenr:

Max 40 bar ved <70 °C:

Max 40 bar ved 20 °C:

55-001502
55-002502
55-003502

53-015401
53-025401

53-502000

53-015403

52-160300

Spyledyse 15/40 
Spyledyse 25/40 

Skumdyse 50/200

Spylerør 660mm 15/40

Desinfeskjonsdyse 60/30

550-112503

SLANGER DYSER

*Alle slanger leveres med 
presskobling i rustfritt 
stål med ½’’ utvendig 
BSPP-gevind.

Pk str:

Pk str:

15 m
25 m
35m

25 m

Varenr:
7519274

CLAX PERSONRIL
Skånsom og effektiv desinfeksjon, flekkfjerning 
og økt hvithetsbevaring av tøy ved lav temperatur. 
Basert på pereddiksyre. Spar tid og kostnader.  
Brukes sammen OMO Profesjonell Hovedvask 
2M / 3X for godkjent desinfeksjon på 40°C.

Pk str:
22,2 kg

Varenr:
7521215

CLAX ENZI
Nøytral høykonsentrert vaskeforsterker med 
enzymer til vask tøy kraftig tilsmusset med fett, 
olje og proteiner.

Pk str:
20,7

Varenr:
4401

ALVAKRAFT
Perfekt til rengjøring der andre produkter ikke  
strekker til. Sterkt alkalisk pulver til grovere  
manuell rengjøring av mekanisk industri/ 
verksted, oljevirksomhet og ombord på skip.

Pk str:
25 kg

Varenr:
0600

ALVA
Alkalisk rengjøringsmiddel i pulver. Til generell  
rengjøring og håndoppvask. Dosering kan økes 
for ekstra skitne flater.

Pk str:
20 kg

Varenr:
0716

ALVA SPRAYKRAFT
Sterkt alkalisk flytende rengjøringsmiddel  
til grovere rengjøring og avfetting på skip  
og i industri. Spesielt tilpasset bruk  
i høytrykkssprøyter.

Pk str:
27 kg

RUSTFJERNING OG METALLAVFETTING

AUTOMATISK DOSERING

TILLEGGUTSTYR VASKEANLEGG

GENERELLE MIDLER

SPESIALMIDLER

Varenr:
7676

P3 VINTERLUT
Sterkt alkalisk produkt til sirkulasjons- 
rengjøring innen næringsmiddelindustrien.  
Tåler temperaturer ned mot -20 °C.

Pk str:
1250 kg

P3 LUT 50%
Sterkt alkalisk produkt til sirkulasjonsrengjøring 
innen næringsmiddelindustrien.

6456
Pk str:
1250 kg

Varenr:

P3 SKRUBBERVASK KRAFTIG
Sterkt alkalisk, hypoklorittholdig rengjørings- 
middel til sirkulasjonsvask av luftskrubbere  
i fiskeindustrien.

Varenr:
7147

Pk str:
1140 kg

  Hypoklorittholdig        Alkalisk        Syrer

VASKERIPROSESSKJEMI

TØYVASK

Lilleborg har produkter og systemer som bidrar til at de som driver med vask av tekstiler oppnår overlegent 
vaskeresultat og god totaløkonomi. Vi har høy fokus på bærekraftig løsninger og stabile, gode vaskeresultater 
som sikrer fornøyde brukere.
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Transport

TRANSPORT

Effektiv desinfeksjon  
av akvakulturanlegg

› Godkjent av Statens Legemiddelverk

› Godkjent desinfeksjon for fogging/tåkelegging

› Dokumentert effekt mot alle typer bakterier  
  og virus som vanligvis forekommer i akvakulturmiljø

› Kan fortynnes med både sjøvann og ferskvann

› Kan benyttes til alle typer overflatedesinfeksjon,  
  støvelbad og bløtlegging av utstyr

› Ingen risiko for resistens

 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no

Bevar fiskehelsen med effektiv desinfeksjon  
for trygg matproduksjon og redusert smittefare. 

7375 Kanne à 22 kg / 7261 Fat à 222 kg / 7262 Container à 1058 kg
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Lensitil er en produktserie utviklet med tanke på tøffe norske forhold på vei og til sjøs. Serien inneholder alt du trenger 
for å rengjøre både fartøy og kjøretøy. Produktene kan brukes til manuell vask, lavtrykksanlegg, høytrykksanlegg og 
automatiske vaskeanlegg og gir et optimalt vaskeresultat hver gang.

LENSITIL TOP
Produktet er velegenet til vask av alle typer trans-
portmidler. Effektiv mot fettstoffer, sot, diesel- og 
oljerester, veistøv m.m. Kan brukes i automatiske 
vaskeanlegg, lavtrykksanlegg og til manuell vask.

Varenr: EPD:
1042
1041
7031

140723
886242

Pk str:
25 l
200 l
950 l

LENSITIL AVFETTING
Rengjøringsmiddel egent til forvask på  
vinterstid, samt motorvask. Fjerner effektivt 
fett, asfalt og flekker.

Varenr: EPD:
6664
6665

1197896
1197300

Pk str:
25 l
200 l

LENSITIL KRAFTVASK
Egnet til vask av alle typer kjøretøy i autom-
atiske vaskeanlegg, med høytrykkspyler, eller 
ved manuell vask. Fjerner effektivt asfalt, 
veisalt og kraftig smuss.

Varenr: EPD:
6662
6663

1197581
1197599

Pk str:
25 l
200 l

VIKAN VASKEBØRSTE
High/ low børstens vinklede fasong sikrer 
effektiv rengjøring i alle høyder, da filamentene 
konstant er i kontakt med overflaten. Gummi-
kanten sikrer optimal skånsomhet.

Varenr: EPD:
V524752 1063189

Pk str:
stk

TASKI LAVTRYKKSSPRØYTE
Stor lavtrykkssprøyte av høy kvalitet for 
påføring av rengjørings- og desinfeksjonsmidler. 
Trykket kan pumpes opp både manuelt og med 
trykkluft via ventil. 

Varenr: EPD:
2232 1281013

Pk str:
stk, 75, l

SKAFT TIL VASKEBØRSTE
Ergonomisk skaft med vanngjennomløp,  
isolert gripestykke og 1/2” slangetilkobling.

Varenr: EPD:
V297152D 1270415

Pk str:
5 stk

RENGJØRINGSMIDLER

VERKTØY

Personlig hygiene

PERSONLIG HYGIENETRANSPORT
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Varenr: Pk str:EPD:
5732 200980 1 stk

SOFT CARE SAFE DISPENSER 
RUSTFRI
Hygienisk tråddispenser i rustfritt stål. 
Kan autoklaveres.

Varenr: Pk str:EPD:
7517977 5064779 6 x 1000 ml

SOFT CARE DES E H5
Hånddesinfeksjon som tørker raskt og ikke 
virker klebrig. EN1500, EN1276, EN12791, 
EN13727, EN14476, EN14477 og EN1650. 
Soft Care er Norges eneste håndhygieneserie 
som er anbefalt av Asthma allergy nordic.

Varenr: Pk str:EPD:
100906348 5064894 6 x 1000 ml

SOFT CARE DERMASOFT H9
Fuktighetsbevarende krem. Trenger raskt inn 
i huden og virker ikke klebrig. Uten farge og 
parfyme. Soft Care er Norges eneste 
håndhygieneserie som er anbefalt av 
Asthma allergy nordic.

Varenr: Pk str:EPD:
7508211 5064860 6 x 1000 ml

SOFT CARE WASH H2
Mild såpe til vask av hender. Uten farge  
og parfyme. Soft Care er Norges eneste 
håndhygieneserie som er anbefalt av 
Asthma allergy nordic.

EPD:
4737144

Varenr: Pk str:
3557 6 x 25 stk

CLINELL SPORICIDAL SERVIETTER
Servietter til overflatedesinfeksjon som kan 
benyttes som kombinert vask og desinfisering. 
Patentert løsning, der innovativ kjemi  
kombinert med non woven teknologi holder  
pereddiksyre stabilt i servietten, slik at den kun 
frigjøres ved tilsetning av vann når servietten 
skal brukes. Clinell Sporicidal dreper alle  
patogengrupper, og har en virketid på kun  
1 minutt. 

EPD:Varenr: Pk str:
7511257
100861469

2 x 5 l
17,2 kg

DIVODES FG
Desinfeksjon av overflater, tøyvogner eller 
steder der etterspyling med vann bør unngås. 
Alkoholbasert og klar til bruk.

PERSONLIG HYGIENE

OVERFLATEDESINFEKSJON

Wound Care

WOUND CAREPERSONLIG HYGIENE
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Varenr: Pk str:EPD:Str
3949
3950
3951
3952

4527990
4527784
4527792
4527859

Small
Medium
Large
XL

12 stk
6 stk
5 stk
2 stk

CR FIRST AID KIT 
Med First Aid Kit har du alltid et lite akuttmottak 
for hånden. Vårt minste Førstehjelpsett er en  
smidig men likevel velutstyrt liten veske som er 
lett å bære med seg for deg som er på farten.

CR 4 i 1 BLODSTOPPER
Sterk og steril universalforbinding med 4 funks-
joner: trykk-, støtte-, dekk- og brannskadeban-
dasje. Tydelige instruksjoner på forpakningens 
innside.

Varenr: Pk str:EPD:Str
41910
41911

2722114
2724698

Standard
Mini

20 stk
30 stk

Varenr: Pk str:EPD:
191400 2725026 1 stk

CR FØRSTEHJELPSTAVLE MINI
En mindre tavle med plaster og blodstoppere 
som egner seg på mindre områder eller i arbeids- 
kjøretøyer som lastebiler og varebiler.  
Mål: B 25 x H 40 x D 5 cm.

Varenr: Pk str:EPD:
490960 2991164 1 stk

CR FIRST AID & BURN STATION
Er spesielt utrustet for også å kunne håndtere 
brannskader og kuttsår. Dette er en kjær- 
kommen nyhet for alle som arbeider innenfor 
yrker med høy risiko for brannskader.

Varenr: Pk str:EPD:
490700 2714095 20 stk

SQ PLASTERAUTOMAT
Passer i førstehjelpsstasjon. Innholder:  
40 tekstilplaster, 45 stk plastplaster og nøkkel. 
To størrelser på plaster 72 x 19 mm og  
72 x 25 mm.

Varenr: Pk str:EPD:
490750 2714103 20 stk

SQ PLASTERAUT. BLUE DETECTABLE
Passer i førstehjelpsstasjon. Innholder: 2 x 35 
Plaster Blå Detectable. Plaster kommer i to 
størrelser 72 x 19 mm og 72 x 25 mm.

CEDEROTH WOUND CARE

Varenr: Pk str:EPD:
6036 2714137 10 x 6 stk

SQ PLASTER PLAST
Slitesterkt plastplaster. Hver refill inneholder  
6 x 45 plaster. 27 stk 72 x 19 mm og 18 stk  
72 x 25 mm.

Varenr: Pk str:EPD:
6943 2714178 10 x 6 stk

SQ PLASTER SENSITIVE
Slitesterkt plaster for følsom hud. Hvitfarget. 
Hver refill inneholder 6 x 43 plaster. 27 stk  
72 x 19 mm og 16 stk 72 x 25 mm.

Varenr: Pk str:EPD:
6444 2714145 10 x 6 stk

SQ PLASTER TEKSTIL
Slitesterkt tekstilplaster. Hver refill innholder  
6 x 40 plaster. 24 stk 72 x 19 mm og 16 stk  
72 x 25 mm.

Varenr: Pk str:EPD:
6454 2714152 10 x 6 stk

SQ PLASTER TEKSTIL FINGER
Ekstra stort slitesterkt tekstilplaster til finger- 
tupp. Hver refill inneholder 6 x 15 plaster.  
87 x 58 (23) mm.

Varenr: Pk str:EPD:
6470 2714160 10 x 6 stk

SQ PLASTER TEKSTIL XL
Ekstra store slitesterke tekstilplaster.  
Hver refill inneholder 6 x 21 plaster.  
14 stk 80 x 30 mm og 7 stk 80 x 60 mm).

Varenr: Pk str:EPD:
6735 2674729 10 x 6 stk

SQ PLASTER BLÅ DETECTABLE
Slitesterkt blått detectable plaster.  
Passer spesielt godt til næringsmiddel- 
industrien og storkjøkken. Hver refill  
inneholder 6 x 35 plaster. 21 stk 72 x 19 mm 
og 14 stk 72 x 25 mm).

Varenr: Pk str:EPD:
676100 2714111 20 x 2 stk

CR SOFT FOAM BANDASJE
Soft Foam bandasje er en tettsittende  
elastiske bandasje for maksimal bevegelighet. 
Inneholder lateks. Rull 2 meter x 6 cm.

CR PUSTEMASKE
Hjelpemiddel ved munn-mot-munnmetoden. 
Reduserer risikoen for kontakt med den skadde 
og hjelper. Tydelige instruksjoner på plast-
duken. 40 stk i DPAK.

Varenr: Pk str:EPD:
901900 2724714 24 x 2 stk

CR BURNGEL KOMPRESS
Gir rask avkjøling og effektiv smertelindring 
ved brannsår, insektsstikk og solforbrenninger. 
Forebygger infeksjon og gir raskere legning. 
Vannløselig. Inneholder Tea Tree Oil.  
10 x 10 cm. Steril.

Varenr: Pk str:EPD:
901901 2714129 8 x 6 stk

CR BURN GEL SPRAY
Gir rask avkjøling og effektiv smertelindring  
ved brannsår, innsektstikk og solforbrenninger. 
Forebygger infeksjon og gir raskere legning. 
Vannløselig. Inneholder Tea Tree Oil.  
Sprayflaske, 50ml.

Varenr: Pk str:EPD:
323700 2714087 20 x 20 stk

SQ SÅRVASKSERVIETTER
Salvequick Sårvask erstatter bomull og 
sårvannsløsning i flaske. Innholder: 20 stk 
Salvequick Sårvask (11 x 12 cm) med 0,9 % 
koksaltløsning. Sterile, stykkforpakket.  
Passer i førstehjelpsstasjon.

CR VEGGHOLDER FOR ØYEDUSJ
Veggholder til Cederoth Øyedusj 500 ml.  
Med veggholderen får flasken en bestemt  
plass slik at alle vet hvor den finnes.  
Etterlysende instruksjonsskilt medfølger.  
Mål: B 9 x H 27 x D 7 cm.

Varenr: Pk str:EPD:
725200 2724730 6 x 2 stk

CR ØYEDUSJFLASKE
2 stk flasker x 500ml steril bufret isoton  
koksaltløsning uten konserveringsmiddel.  
For engangsbruk. Holdbarhet 4,5 år.  
Flaskens mål:  Ø 6,6 x H 23,5 cm.

Varenr: Pk str:EPD:
726000 4559282 12 x 150 ml

CR EYE&WOUND CLEANSING 
SPRAY
150 ml spray for å rengjøre/ skylle bort støv/ 
smuss fra øyne og sår. Sprayen gir en myk 
væskestrøm og har en total dusjtid på  
5 minutter. Sprayen kan brukes flere  
ganger og er steril til siste dråpe.

Varenr: Pk str:EPD:
724000 4559316 12 x 12 stk

CR EYE RINSE
20 ml øyeskyllambuller beregnet for å skylle 
bort støv og rusk. Passer i førstehjelpsstasjon. 
Inneholder steril 0,9% koksaltløsning.  
For engangsbruk.

Varenr: Pk str:EPD:
 41921 2722106 40 stk

Varenr: Pk str:EPD:
47200 2725034 10 stk

Varenr: Pk str:EPD:
6754 2714186 10 x 6 stk

SQ PLASTER BLÅ DETECTABLE
Slitesterkt blått detectable plaster. Passer 
spesielt godt til næringsmiddelindustrien  
og storkjøkken. Hver refill inneholder 6 x 30 
plaster. 15 stk 63 x 39 (22) mm og 15 stk  
(72 x 19 mm).

WOUND CAREWOUND CARE
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Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt  
renhold og hygiene har alltid vært grunnleggende for Lilleborg.  
Vi tilbyr et bredt spekter av kurs. Tid, sted og innhold kan tilpasses  
dine behov.

Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør  
av hygiene og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet.  
Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon. 
Dette arbeidet har bidratt til at vi har en dyp og bred fagkompetanse.

 
 
Alle har behov for faglig påfyll 
Gjennom våre kurs vil nivået for mestring øke, noe som igjen er motivasjonsskapende  
og gir økt selvfølelse i jobben. Videre vil kursdeltakelse resultere i kompetanseheving.  
Det vil både den enkelte ansatte og virksomheten i sin helhet nyte godt av.

Kurs for ulike behov 
Lilleborg leverer standardkurs, eller kurs tilpasset din produksjon og dine behov, om ønskelig.  
Både innhold og varighet kan tilpasses. Kursene dekker viktige tema som hygiene, renhold  
og sikker håndtering av renholdsmidler. Kursene kan kombineres. 
 
 
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med  
faglig påfyll og kompetanseheving for deg og din bedrift.

Styrk din fagkompetanse
1

2

3

4

5

HMS for industrielt renhold

Hygiene i matindustrien

Hygiene i drikkevareindustrien

Hygiene i fiskeindustrien

En innføring i produksjonsrenhold

Mål: Kursdeltaker skal få kjennskap til å opprettholde god helse, miljø og sikkerhet, samt hva man skal  
gjøre om uhellet er ute. Oppnå god grunnleggende kunnskap om hvordan man skal håndtere kjemikalier  
riktig, og å forstå informasjon riktig.

Mål: Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god hygiene  
i sin arbeidshverdag. Kurset vil gi en økt generell kjennskap til mikroorganismer, hvordan de kan smitte  
over i maten og hvilke forbyggende tiltak man bør utføre for å sikre god kvalitet på sluttprodukt.  
Dette innebærer også kunnskap til sin egen produksjonshygiene, hvorfor soneinndeling er viktig  
og hvordan produksjonshygienen/renholdet bør kontrolleres. 

Mål: Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god hygiene  
i sin arbeidshverdag. Kurset vil øke generell kjennskap til mikrorganismer, hygiene og renholdskontroll. 

Mål: Dette kurset bidrar til at medarbeiderne får en økt forståelse for viktigheten av god hygiene i sin 
arbeidshverdag. Kurset vil øke generell kjennskap til mikroorganismer som Listeria monocytogenes, dannelse 
av biofilm og hvordan renholdet kan kontrolleres. Soneinndeling er også er viktig del av hygiene både hos 
settefiskanlegg og lakseslakterier. 

Mål: Kurset gir en generell innføring i renholdsmetoder og rengjøringsmidler og man lærer hvorfor  
man utfører de ulike prosessene.

Noen av kursene vi tilbyr

KURS OG KOMPETANSEKURS OG KOMPETANSE
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