
Rengjøring av  
service- og arbeidsbåter 
Sikre hygienen og reduser vedlikeholdet med  
effektive systemer. 



En god plan effektiviserer og kvalitetssikrer renholdet

Et godt renhold er viktig for å sikre gode levevilkår for fisken. En ren båt har mindre risiko for spredning av 
smitte, og den vil være enklere å vedlikeholde over tid.  I en hverdag med en høy arbeidsbelastning kan en 
strukturert tilnærming av renholdet spare mye tid og dermed også kostnader. Med kortere pauser for å utføre 
renhold vil også arbeidskapasiteten for båten øke. Gjennom renholdsplanen legger man opp til rutiner som 
sikrer god HMS og at renholdet blir utført på en tilfredsstillende måte. Riktig påføring av rengjørings- og  
desinfeksjonsmidler sammen med korrekt virketid er avgjørende for at renholdet skal ha en ønsket effekt.  
Arbeidsmetodikk er i tillegg viktig for at man ikke kontaminerer allerede rengjorte overflater. 

RIKTIG PLAN
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Addi Aqua er godkjent av Statens legemiddelverk for bruk i akvakultur.  
Den har dokumentert effekt mot alle typer bakterier og virus som vanligvis forekommer i akvakulturmiljø  

og gir ingen risiko for resistens. Alle produktene kan leveres på kanne, fat og container.

RIKTIG PRODUKT

Lilleborg har et bredt utvalg av midler som er tilpasset både innvendig og  

utvendig renhold, vedlikehold og renhold av maskinrom, hydraulikk med mer. 

Bruk vår kompetanse for å velge det rengjøringsmidlet som passer best til dine behov. 

Effektive rengjøringsmidler tilpasset oppgaven

Rengjøring i fisk- og havbruksindustrien krever rengjøringsmidler som gjør jobben i både kalde og varme  
temperaturer. Ved å velge midler som er tilpasset type oppgave kombinert med type smuss vil du oppnå  
en bedre rengjøringseffekt. Når du kombinerer riktige rengjørings- og desinfeksjonsmidler sammen med et  
effektivt vaskeanlegg, sikrer du et godt resultat. Riktig dosering  ved bruk og en optimal skumkvalitet som 
henger bedre på overflaten, gir økt kontakttid på smusset. Rene overflater gjør det vanskeligere for nytt smuss 
å feste seg og reduserer behovet for vedlikehold. Slik kan du spare manuell arbeidskraft og samtidig være trygg 
på det hygieniske resultatet.



Robust vaskesystem med høy kapasitet

Fordeler:

 › Brukervennlig

 › Alle renholdsoppgaver med en og samme slange

 › Robust og driftsikker konstruksjon

 › Høy matrialkvalitet og høy kjemiresistens

 › Enkelt vedlikehold og hygienisk design

S4 – satellitt

Optimal skumkvalitet for god festeevne og riktig vannmengde er vesentlig for et godt hygienisk resultat.  
Vaskesystemer fra Lilleborg er bygget for å gi brukerne riktig mengde vann med riktig trykk. Lavtrykk har  
dokumentert (ref. Sintef rapport) størst kapasitet (vannmengde). Ved stor spyleavstand til objektet beholder  
du vanntrykket og får større spyleareal. Dette gir en bedre rengjøringseffekt og mindre aerosoldannelse.

Smusset vil dermed transporteres raskere vekk fra overflaten, samtidig som mindre aerosoler hindrer  
kontaminering på allerede rengjorte overflater. Med lavtrykksanlegg kan du dermed redusere  
rengjøringstiden og være trygg på resultatet. 

Vi vet at våre kunder stiller høye krav til hygienen, og at et driftssikkert anlegg øker kapasiteten på båtene  
over tid. I en travel hverdag kan utstyret få røff behandling og lavtrykksanlegg fra Lilleborg er derfor robust  
utformet for å tåle mer. Våre lavtrykksanlegg består utelukkende av materialer i høy kvalitet og er grundig testet.

RIKTIG PRODUKT



SLIK FUNGERER LAVTRYKK

HØYTRYKK

Aerosoler

LAVTRYKK

Aerosoler, vanntåke, forårsaket av høytrykk er bakteriebærende.

Med vår S4 lavtrykkssatellitt kan du med kun en funksjonsventil velge mellom skum, spyl, desinfeksjon og 
ringdesinfeksjon. S4 satellitten er tilpasset Mekons ringvaskere. Lavtrykk spyler inntill 80 % mer effektivt enn 
tradisjonelt høytrykk. Alle operasjoner utføres med en og samme slange. Spyle- og skummeradius på opptil  
7-8 meter gjør rengjøringen sikker og effektiv.  

FLEKSIBILITET I TEKNISK UTSTYR



Tverrfaglig kompetanse gir trygghet

Rollen som kompetansehever innen alle former for profesjonelt renhold og hygiene har alltid vært grunn- 
leggende for Lilleborg. Vi driver hele verdikjeden fra produktutvikling til produksjon. Dette arbeidet bidrar til at  
vi har en dyp og bred fagkompetanse innen rengjøringsmetoder og hygienesystemer. Gjennom vårt samarbeid 
med Fishguard har vi i tillegg en partner med høy kompetanse og spesialisering som kjenner regelverk og krav 
som er gjeldende for oppdrettsnæringen. Fishguard har erfarne veterinærer og fiskehelsebiologer med god 
kjennskap til de utfordringer man finner i næringen. Ved å kombinere disse fagfeltene kan vi tilby et  
rengjøringssystem som forebygger smittespredning og gir deg trygghet rundt et godt hygienisk vaskeresultat. 

RIKTIG KOMPETANSE

        Fiskehelsetjenesten Fishguard utfører ofte renholdskontroller (veterinærkontroller) på brønnbåter og servicebåter til bruk  
i oppdrettsnæringen. En vanlig årsak til at renholdet på båten ikke blir godkjent er feil bruk av vaske -og desinfeksjonsmidler.  
Ved å benytte Lilleborgs produktkompetanse og sørge for at personellet som utfører renholdet på båtene hadde fått bedre  
produktopplæring, ser vi at risikoen for spredning av sykdommer via båter kunne vært redusert. 

Lene Høgset, Fishguard

Sørg for at dine medarbeidere får den faglige kompetansen de trenger.  
Lilleborg holder kurs i samarbeid med Fishguard som tilfredsstiller kravene i henhold til Global Gap.



Økt driftssikkerhet med vår samarbeidspartner Mekon

Alt vaskeutstyr fra Lilleborg for servicebåter, monteres av vår samarbeidspartner Mekon. Mekon er et selskap 
som har fokus på å levere kvalitetsprodukter tilpasset fisk og havbruksnæringen for optimal ytelse.  

Alt teknisk utstyr krever ettersyn og vedlikehold for å virke optimalt. Gjennom samarbeidet mellom Mekon  
og Lilleborg sikrer vi at utstyret lever opp til de forventningene. Mekon har dedikerte servicemedarbeidere  
som følger opp alle leveranser både når det gjelder forebyggende service og akutte tilfeller. 

En årlig serviceavtale med Mekon innebærer at du som kunde har tilgang til døgnåpen vakttelefon og at  
service gjennomføres på kort varsel dersom problemet ikke kan løses lokalt. Gjennom en serviceavtale utføres 
det også periodisk ettersyn av anleggets tilstand med påfølgende rapportering. 

Periodisk ettersyn innebærer full gjennomgang av anlegget og innebærer blant annet sjekk av tetninger, 
slanger, filter og kontroll av alle dysepunkt. Repetisjon på opplæring i drift og vedlikehold på  
anlegget kan gjøres i forbindelse med servicebesøk. 

RIKTIG OPPFØLGING



Ren og nær verdiskapning

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

For bestilling av rengjøringsmidler og vaskesystemer,  
samt service og vedlikehold:  

 
910 07 655 | ordre@mekon-norge.no | www.mekon-norge.no


