RENGØRING CONSORTIE
Vi styrker vore kunder……

Rengøringsmidler/Kemi
til
Erhvervsrengøring
Industrirengøring
Skibsrengøring
Food-rengøring
Skadeservice

Kort information om Rengøring Consortie ApS
RC blev grundlagt i 1999, og har oparbejdet stor erfaring med mange
typer af rengøringsopgaver i industrien, på skibe, skadeservice og
traditionel rengøring.
Denne erfaring har ført til, at vi i 2013 besluttede, at få produceret vore
egne rengøringsmidler med henblik på anvendelse i eget regi men også til
videresalg.
Rengøringsmidlerne er af høj kvalitet og til fornuftige priser. Ud over de
gængse rengøringsmidler omfatter sortimentet også svanemærkede
produkter.

Daglig rengøring

pH konc. 10,2
Emball. 1, 5 og 10
ltr

pH konc. 7,8
Emball. 1, 5 og 10
ltr.

pH konc. 9,2
Emball. 1 og 5 ltr.

Grøn Specialrens
Anvendes til daglig
rengøring af alle
vaskbare flader.

RC Universal
Anvendes til daglig
rengøring af alle
vaskbare flader.

Fjerner effektivt fedt og
pH konc. 8,3
snavs.
Emball. 1, 5 og 10 ltr.

Fjerner fedt og snavs

Shine
Til daglig rengøring af
alle vaskbare
overflader.
Specielt velegnet til
rengøring af
polishbelagte gulve og
hårde overflader.
Giver flot blank
overflade og tørrer
stribefri op.
Gulvfix u/voks
Anvendes til rengøring
og pleje af alle
vaskbare gulve.

Poler-Mix Spray
Anvendes til spejle,
vinduer og andre
lettere
rengøringsopgaver.

Vaskeplejemiddel der
kombinerer rengøring
og pleje. Efterlader en
tynd plejefilm som kan
poleres op.

pH konc. Ca. 10,0
Emball. 0,50, 1, 5 og
10 ltr.

Gulvfix Combi m/voks
Anvendes til rengøring
og pleje af alle
vaskbare gulve.

pH konc. Ca. 9,00
Emball. 1 og 5 ltr.

Klinkevask
Anvendes til
naturgulve, klinker,
fliser og stengulve.

pH konc. Ca. 9,0
Emball. 1og 5 ltr.

Stor rengøringseffekt
og efterlader en tynd
smudsafvisende
plejefilm

Giver strålende blank
overflade uden striber.

pH konc. Ca. 9,00
Emball. 1 og 5 ltr.

Vaskeplejemiddel med
voks som kombinerer
rengøring og pleje. Den
opbygger en slidstærk
og glansfuld overflade,.
Som er let at rengøre.
Trappevask
Anvendes til rengøring
af trapper m.m.
Har stor
rengøringseffekt og en
behagelig duft, som
bliver ”hængende”.
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Fast Krystalsæbe
Anvendes til klinker,
fliser, sten- og
trægulve.
pH konc. Ca. 13,0
Emball. 5 kg.

Efterlader en tynd
sæbefilm.

Sæbespåner

pH konc. Ca. 10,0
Emball. 5 kg.

Sæbespåner
Anvendes til vask af
klinker, fliser og
stengulve.
Efterlader en tynd
plejefilm.

Vådrum, sanitet, tanke m.m.

pH konc. Ca. 1,9
Emball. 0,7 ltr.

Toiletrens
Anvendes til
toiletkummer og
overflader som tåler
vand og syre.
Den renser,
desinficerer og fjerner
rust og kalk.

Sanitet alkalisk
Anvendes til daglig
rengøring af alle
sanitære installationer.
pH konc. Ca. 9,6
Emball. 1, 5 og 10 ltr.

Fjerner fedt, snavs,
kalkpletter og hæmmer
ny kalkdannelser.

Bemærk: Må ikke
anvendes med
klorholdige produkter.

Sanitet Sur
Anvendes til daglig
rengøring af alle
sanitære installationer.
pH konc. Ca. 4,4
Emball. 1, 5 og 10
ltr.

Fjerner effektivt
kalkpletter og hæmmer
nye kalkdannelser.

RC Kalk- og Rustfjerner
Extra
Anvendes til fjernelse
af svære
kalkbelægninger.
pH konc. Ca. 0,6
Emball. 1, 5, og 20 ltr.

Bemærk: Må ikke anvendes
med klorholdige produkter.

Fjerner svære
rust/kalkbelægninger
på alle overflader som
tåler stærke syrer.
Bemærk: Må ikke
anvendes med
klorholdige produkter

pH konc. Ca. 1,4
Emball. 1, 5 og 10
ltr.

Kalkfjerner KC-100
Anvendes til daglig
fjernelse af kalk. Må
ikke anvendes på
terrazzo og marmor.
Den opløser og fjerner
pH konc. Ca. 0,9
rust og
Emball. 5 og 10 ltr.
kalkbelægninger på
rustfri stål, fliser,
håndvaske, forkromede
emner o. lign.

Skumrengøring sur
Anvendes til periodisk
af tankvægge, vådrum
m.m.
Midlet giver et kraftigt
stabilt skum, som
effektivt fjerner kalk,
proteinbelægninger og
rustpletter.
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Skumrengøring alkalisk
Anvendes til rengøring
af maskiner,
tankvægge, vådrum
m.m.
pH konc. Ca. 13,4
Emball. 5 og 10. ltr. Den bliver ”hængende”
og opløser fedt og
snavs

Rengøring og desinfektion
Veterinærvask
Anvendes hvor der
kræves en grundig
rengøring og
desinfektion.

Sterilet Super
Anvendes rengøring hvor
desinficerende effekt
ønskes.

pH konc. Ca. 12,8 Fjerner effektivt fedt,
pH konc. Ca. 5,1
Emball. 1, 5 og 10 proteiner m.m. Har på
Emball. 1, 5 og 10
ltr.
ltr.
grund af den høje pH
værdi og klorindhold stor
desinficerende effekt.

Fjerner dårlig lugt og gør
overflader antistatisk.

Bemærk: Må ikke anvendes
med syreholdige
produkter.

Klorit
Anvendes desinfektion
og rengøring.

Steritox
Anvendes til rengøring
desinfektion og fjerner
grønne belægninger.

Desinficerer og bleger.
pH konc. Ca. 11,1
Emball. 1, 5, 10
og 20 ltr.

pH konc. Ca. 7,7
emball. 20 ltr.

Bemærk: Må ikke anvendes
med syreholdige
produkter.

pH konc. Ca. 7,0
Emball. 5, 10 og 20
ltr.

Virksom mod de flest
forekommende
bakterier.

Steritox Ekstra
Anvendes til fjernelse af
alger.
Blandes i en 2% blanding
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Grund- og Industrirengøring

pH konc. Ca. 13,0
Emball. 1, 5, 10,
20, 200 og 1000
ltr.

pH konc. Ca. 13,0
Emball. 1, 5, 10,
20, 200 og 1000
ltr.

RC Grundrens Extra
Anvendes til bl.a.
rengøring af motorer,
bremser, maskindele,
bogier, last- og tankbiler,
entreprenørmateriel,
skibe og værkstedsgulve.
Indeholder ikke
opløsningsmidler.
Er velegnet til rensning af
sod og fjerner effektivt
olie, fedt og snavs.
Truck Cleaner Super
Anvendes til rengøring i
transport, maskin,
levnedsmiddel og
fiskeindustri.

RC Motor- og
Maskinrens
Anvendes til affedtning
og rensning af motorer,
maskindele, undervogne
og værkstedsgulve.
Påføres ufortyndet
med sprøjte,
børste eller bruges
i rensekar.

Fjerner effektivt olie,
fedt, asfalt, tjære og
andet snavs

Skumdæmper
Anvendes til at dæmpe
skumeffekten i diverse
rengøringsmidler.

Det er et højalkalisk stærkt pH konc. Ca. 2,9
Emball. 5 ltr.
affedtende
rengøringsmiddel

Opvask m.m.
Håndopvask
højkoncentreret
Anvendes til manuel
opvask og lettere
rengøring.
pH konc. Ca. 7,0
Emball. 1, 5, 1o
og ltr.

pH konc. Ca. 0,8
Emball. 1, 6, og
10 ltr.

Opløser fedt og snavs.

Afkalkning til maskiner
Anvendes til fjernelse af
kalkbelægninger i
opvaskemaskiner og
vaskemaskiner.
Bemærk: Må ikke anvendes
med klorholdige produkter.

pH konc. Ca. 14,0
Emball. 10 ltr

pH konc. Ca. 7,0
Emball.1, 5 og 10
ltr

Maskinopvask m/klor
alu
Anvendes til opvask I alle
opvaskemaskiner med
automatisk dosering I
blødt og hårdt vand.
Er inhibiteret overfor
aluminium.
Afspænding
Velegnet til alle typer
vaskemaskiner.
Nedsætter
overfladespænding og
forhindrer
dråbedannelser.
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Diverse

pH konc. Ca. 6,5
Emball. 1 og 5 ltr.

pH konc. Ca. 6,0
Emball. 1 og 5 ltr.

pH konc. Ca. 5,5
Emball. 300 ml, 1
og 5 ltr.

Vinduessæbe
Anvendes til vask af
vinduer og glaspartier.

Tæpperens
Anvendes til rensning af
tæpper og møbler.

Giver flot blank overflade
uden striber.

Antistatisk.
pH konc. Ca. 8,3
Emball. 1 og 5 ltr.

Graffiti Rens
Effektiv fjernelse af de
fleste graffiti typer.

Ovn – og Grillrens
Anvendes til rengøring af
ovne og grillriste.

Opløser PVC, nylon,
polycarbonat, og flere
andre gummi og
plastmaterialer.
Cremesæbe m/Aloe Vera
Til vask af hænder og
krop.

Stærkt affedtende og
fjerner effektivt
fastbrændt fedt.

pH konc. Ca. 13,0
Emball. 1 ltr.

Flydende Tøjvask
Anvendes til alle
tekstiltyper, 30-90
grader, dog undtaget uld
og silke.

Mild og udtørrer ikke
huden.
pH konc. Ca. 9,8
Emball. 1, 5 og 10
ltr.

Hvidt tøj bliver
blændende hvidt og
kulørt tøj bevarer
farverne klare.
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Besøg Rengøring Consortie’s
hjemmeside på
www.rengoringconsortie.dk
Vi udfører også
 Daglig rengøring af diverse erhvervsvirksomheder,
naturligvis suppleret med hovedrengøringsopgaver, samt
diverse specialopgaver.
 Industrirengøring – specialrengøring af maskiner og
inventar.
 Alle former for specialrengøring af skibe.
 Skadesservice.
 Specialopgaver der kræver affugtning, slamsugning,
højtryksspuling eller anden speciel erfaring og maskiner
 Klargøring/nedvaskning af skibe til coating
 Coating af skibe
 Hydrovask
 Isblæsning
 Skimmelprøver og sanering
 Lugtsanering
 Fugtmålinger
 Graffitirens
Rengøring Consortie ApS, Kragholmen 15, 9900 Frederikshavn
Mobil: + 45 4093 4790
Telefon: +45 9842 0056
Mail: info@rengoringconsortie.dk
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