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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.  

Udover Svanemærkede rengøringsmidler, har vi også et stort sortiment af 

ikke Svanemærkede rengøringsmidler/Kemi. 

Det er ikke hele vort sortiment af svanemærkede rengøringsmidler som 

fremgår af dennne folder. Så hvis I ikke finder det I søger, sidder en af 

vore medarbejdere, altid parat til at behandle Jeres forespørgsel. 
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Svane Håndopvask 
 Anvendelse:  Til manuel opvask og lettere rengøring. 

 Egenskaber: Opløser fedt og snavs. 

 Parfume: Nej 

 Farve: Klar 

  pH: ca. 7,0 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 

 

Svane Universal 
 Anvendelse:  Til rengøring af alle overflader der tåler vand. 

 Egenskaber: Opløser fedt og snavs. 

 Parfume: Ja/Nej 

  Farve: Klar 

  pH: ca. 10,2 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 

 

              Svane Alkalisk sanitet 
             Anvendelse: Til daglig rengøring af alle installationer i  

Sanitære rum. 

Egenskaber: Fjerner fedt, snavs og kalkpletter. Hæmmer ny                

kalkdannelse 

   Parfume: Ja/Nej 

   Farve: Klar 

   pH: ca. 10,7 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 
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Svane Kalkløser 
             Anvendelse: Til daglig rengøring af alle installationer i  

sanitære rum, undt.marmor og terazzo. 

Egenskaber: Opløser og fjerner rust- og kalkbelægninger. 

Parfume: Ja/Nej 

  Farve: Klar 

   pH: ca. 1,7 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 

 

 

Svane Toiletrens 
              Anvendelse:  På alle overflader, der tåler vand og syre. 

Egenskaber: Renser, decinficerer og fjerner rust og kalk. 

Parfume: Ja/Nej 

  Farve: Grøn 

   pH: ca. 1,7 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 

 

Svane Vinduessæbe 
              Anvendelse: Vask af vinduer og glaspartier. 

Egenskaber: Giver flot blank overflade uden striber. 

Parfume: Nej 

 Farve: Klar 

  pH: ca. 6,75i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 
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 Svane Glasklar 
                   Anvendelse: Spejle, vinduer og lettere rengøringsopgaver 

på hårde overflader. 

Egenskaber: Giver flot blank overflade uden striber. 

Parfume: Nej 

  Farve: Klar 

  pH: ca. 10,0 i koncentrat 

   Emball.: 1/2 og 5 ltr. 

              Svane Gulvpleje u/voks 
            Anvendelse: Til rengøring og pleje af alle vaskbare gulve.      

Egenskaber: Vaskeplejemiddel u/voks der kombinerer  

rengøring og pleje. 

Parfume: Ja/nej 

  Farve: Klar 

   pH: ca. 10,3 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 

 

 

 Svane Gulvpleje m/voks 
            Anvendelse: Til rengøring og pleje af alle vaskbare gulve.      

Egenskaber: Vaskeplejemiddel m/voks der kombinerer  

rengøring og pleje. Efterlader en tynd kalkfri  

plejefilm der kan poleres 

Parfume: Nej 

   Farve: Klar 

   pH: ca. 9,5 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 
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  Svane Grundrens 
        Anvendelse: Højalkalisk til rengøring og affedtning.      

Egenskaber: Effektivt affedtningsmiddel til f.eks værksteds- 

 gulve og lign. 

Parfume: Ja/nej 

  Farve: Klar 

   pH: ca. 12,5 i koncentrat 

   Emball.: 1 og 5 ltr. 

           Svane Cremesæbe 
         Anvendelse: Til vask af hænder og krop.      

Egenskaber: Mild og udtørrer ikke huden 

Parfume: Ja/nej 

 Farve: Klar 

 pH: ca. 5,5 i koncentrat 

   Emball.: 300 ml og 5 ltr. 

           Svane Fl. Tøjvask 
         Anvendelse: Vask af alle tekstiltyper. 30-90°. undt. Uld og 

silke.      

Egenskaber: Hvidt tøj bliver blændende hvidt og kulørt tøj 

 bevarer farven. 

Parfume: Nej 

   Farve: Klar 

   pH: ca. 9,7 i koncentrat 

   Emball.:  5, 10 og 20 ltr. 
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Om Svanemærket 

 
Svanemærket er et af Danmarks officielle miljømærker. 

 

Svanemærket står for: 

 

- Skrappe miljøkrav – i alle faser af produktets livscyklus 

- Skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljøet og sundhed 

- Stramning af krav- for at skabe bæredygtig udvikling 

- Certificering og kontrol 

 

I kan hente mere information om miljømærket på hjemmesiden: 

www.ecolab.dk. 
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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 

http://www.rengoringconsortie.dk/

