PRODUKTOVERSIGT

shop.dk

Vi forhandler moderne rengøringsmidler, der tager størst
mulig hensyn til effektivitet, mennesker og miljø.
Kunderne er virksomheder og institutioner inden for levnedsmidler,
industri, marine, kontor, landbrug, dyrehold m.m.
Hver dag gør vi vores yderste for at give god, gammeldags
kundeservice sammen med de rigtige produkter
på rette sted og til rette tid. Lad os vise dig, at god,
gammeldags service også findes i dag.
Ring på tlf. 99 33 33 80 og få et godt tilbud.

Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Vi sætter en ære i at løse problemer
- og i at levere gode produkter!
iNordvativ a/s blev grundlagt i 2007, da METAX blev fusioneret
ind i A/S Dansk Shell. På den ene side er vi en ung virksom
hed, der stadig har en masse at bevise og gør os umage for at
gøre det hver eneste dag. På den anden siden har vi mange
års e
 rfaring med rengøringsprodukter, da mange af vores med
arbejdere har fulgt med siden METAX-tiden.
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Vi forhandler et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til alle former
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Produkter, som belaster miljøet mindst muligt og imødegår tidens
store krav til e
 ffektivitet og kvalitet.
Topmoderne og ordentlige produkter tilsat rigelige
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Den første person, du taler med, vil som absolut hovedregel
hjælpe dig med både bestilling og rådgivning - og vil strække sig
langt for at løse dine problemer. Det skulle gerne spare dig for
både tid, ærgrelser og penge.
De fleste af produkterne produceres på ISO 9001 (kvalitet) og
ISO 14001 (miljø) certificerede fabrikker i henholdsvis Danmark,
Tyskland, Tyrkiet og Kina.
Se mere om vores virksomhed, os og find produkt- og sikker
hedsdatablade på www.inordvativshop.dk.
Hvis du søger et bestemt produkt eller en bestemt type produkt
- og ikke finder det her - så ring til os på 99 33 33 80 alligevel.
Intet slår en god udfordring og glade kunder.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Daglig, universal rengøring
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

A. Jensen Klar

Koncentreret. Skummende
med antistatisk effekt. S
 uper
god til rengøring med svamp
eller mikrofibre.

5 kg

0202210

Manuel afvaskning og mop
vask. Modvirker gentiltræk
ning af støv på hårde flader.

Stykvis

J-Rens 3000/Asepclean

Super-universal. Til alle
opgaver. Fjerner olie, fedt,
nikotin og snavs m.m.
Stærkt bakteriehæmmende.

1 ltr.
5 kg

0174070
0172210

Manuel rengøring og mop
vask. Velegnet til spray
rengøring og tæppe‑sham
poonering.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Leifi

Universalmiddel med salmiak 1 ltr.
5 kg
og eukalyptus. Daglig ren
gøring og aftørring. Efter
lader en blivende frisk duft i
rengjorte områder.

0762110
0762210

Manuel rengøring og mop
vask.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Universal Svane

Koncentreret universalmiddel 1 ltr.
til alle vaskbare fl ader. Efter 5 kg
lader overfladerne blanke og
uden slør.

0362110
0362210

Manuel rengøring, mopvask
og gulvvaskemaskiner.
Velegnet til sprayrengøring.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Xpress Clean
Quick Clean

Klar til brug! Sprøjt på - tør
af. Fjerner pletter, smuds,
blod, græssaft, olie m.m.

1843975
1844010

Hurtig og nem rengøring
af alle vaskbare flader. Leve
res med spray.

10 x 500 ml spray
12 x 1 ltr. spray

500 ml
1 ltr.

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Grundrengøring
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

A. Jensen Hvid

Grundrengøring med pleje.
Unik til rengøring af pleje
krævende overflader. F.eks.
laminater, linoleum, åbne
sten og klinker. Modvirker
udtørring og eliminerer be
hovet for ”vekselvask”.

5 kg

0232210

Manuel afvaskning og
mopvask. Modvirker gen
tiltrækning af støv på hårde
flader.

Stykvis

Grundrens

Allround grovrengøring,
polishfjernelse og hoved
rengøring. Med salmiak.

5 kg

0522210

Manuel rengøring og
mopvask. Velegnet til
sprayrengøring og tæppe
shampoonering.

Stykvis

Turborens

Grundrengøring af alle
vaskbare overflader. Sikker
i anvendelse på sensible
flader, herunder aluminium.
Drøj i brug. Formuleret uden
stærke alkalier. Parfumefri.

1 ltr.
5 kg
27 kg
205 kg

1514075
1512210
1512910
1513450

Velegnet i gulvvaske
maskiner, lavtrykssprøjte,
manuel afvaskning, mop
systemer samt i højtryks
rensere.

12 x1 ltr.
Stykvis
Stykvis
Stykvis

Grundrens Svane

Koncentreret grundren
gørings-middel uden par
fume. Hovedrengøring samt
opskuringsopgaver.

1 ltr.
5 kg

0382110
0382210

Manuelle nedvasknings
opgaver. Velegnet i gulv
vaskemaskiner.

Stykvis

Det er let nok at fremstille grundrengørings
midler med masser af lud. Det svære er
at fremstille grundrengøringsmidler, som
ikke skader eller m
 isfarver overfladerne.
Både I og vi kommer længst med
det sidste.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Gulve
Produktnavn

Beskrivelse

Floorfix

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

5 kg
Vaskepleje uden voks.
Højt aktivt indhold med ægte
forsæbning. Fremragende
plejeeffekt på linoleum og
åbne klinker/sten.
M/parfume.

0792210

Velegnet i alle mopsystemer
og til brug i gulvvaskema
skiner.

Stykvis

Floorfix Svane

1 ltr.
Vaskepleje uden voks.
Højt aktivt indhold med ægte 5 kg
forsæbning. Fremragende
plejeeffekt på linoleum og
åbne klinker/sten.
U/parfume.

0342110
0342210

Velegnet i alle mopsystemer
og til brug i gulvvaskema
skiner.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Combifix

Vaskepolish. Afsætter hurtigt
polymer på gulvoverfladen.
Skinnende gulve - velegnet
til maskinpolering.

5 kg

1642210

Velegnet i alle mopsystemer
og til brug i gulvvaske
maskiner.

Stykvis

Højglanspolish EX

Superflotte gulve. Hurtigtørrende, ekstrem holdbar
polish. Nem at udlægge og
reparere. Maskinpolerbar/
highspeed.

5 kg

0282210

Manuel udlægning med
polishudlægger.
Ikke til laminat- og trægulve.

Stykvis

Jensen Shine

Koncentreret gulv- og uni
versalmiddel med papaya.
Bevarer og forbedrer gulvets
glans. Efterlader ikke striber
eller sæbefilm.

1 ltr.
5 kg

2352110
2352210

Velegnet i alle mopsystemer
og til brug i gulvvaske
maskiner.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Trappevask

God rengøringseffekt, ple
jende med langvarig og bli
vende duft. Hurtigtørrende.

5 kg

0782210

Velegnet i alle mopsystemer
og til brug i gulvvaske
maskiner.

Stykvis

Brun Sæbe

Traditionel flydende sæbe.

5 kg

1232210

Gulvvask med mop.

Stykvis

Parketolie

Suveræn træolie uden
skadelig hærder. Med voks.

5 ltr.

1164210

Udlægges i tyndt lag
med ren mop eller polish
udlægger.

Stykvis

Parketvask

Vaskeplejemiddel med
olie til oliebehandlet hårde
trægulve.

5 ltr.

1174210

Mopvask.

Stykvis
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Kalk og sanitær rengøring
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Sanisal

Alkalisk afkalkningsmiddel
til daglig renhold af sani
tære områder. Blanker hårde
overflader. Velegnet til f.eks.
marmor m.m.

1 ltr.
5 kg

1372110
1372210

Anvendes manuelt med
microfibre eller svamp.
Sanisal kan anvendes i
mopsystemer og gulvvaske
maskiner.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Sanisal Svane

Alkalisk afkalkningsmiddel
til daglig renhold af sani
tære områder. Blanker hårde
overflader. Velegnet til f.eks.
marmor m.m. U/parfume

1 ltr.
5 kg

2372110
2372210

Anvendes manuelt med
microfibre eller svamp.
Sanisal kan anvendes i
mopsystemer og gulvvaske
maskiner.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Tenozid 8

Effektiv, velduftende afkal
ker. Modvirker dårlig lugt,
bakteriehæmmende.

1 ltr.
5 kg

0134070
0132210

Anvendes manuelt, med
microfibre eller svamp.
Velegnet til brug i skum
kanon el.lign.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Tenozid 8 Svane

Effektivt afkalkningsmid
del. Virker blankende og
bakteriehæmmende.
U/parfume.

1 ltr.
5 kg

0852110
0852210

Anvendes manuelt med
microfibre eller svamp.
Velegnet til brug i skum
kanon el.lign.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Super Afkalker

Thixotropisk afkalknings
middel. Formuleret med 3
syrer for optimal effekt.
Bl.a. methansulfonsyre.

1 ltr.
5 kg

1042110
1042210

Anvendes manuelt med
microfibre eller svamp.
Velegnet til brug i skum
kanon el.lign.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Tenozid 12

Meget kraftigt afkalknings
middel. Til de ekstreme
opgaver.

1 ltr.
5 kg

0144070
0142210

Anvendes manuelt med
microfibre eller svamp.

12 x 1 ltr.
Stykvis

WC-Rens Svane

Allround effektiv og bakterie
dræbende toiletrensemiddel.
Velduftende.

750 ml

1364080

Sprøjt godt rundt i toiletkum 15 x 750 ml
me, lad virke, børst eventu
elt. Træk ud.

WC-Rens Stærk

Meget effektiv, renser helt
i bund. Uden saltsyre.
Vedhængende, selv på våde
flader.

750 ml

1364075

Sprøjt godt rundt i toilet
kumme, lad virke, børst
eventuelt. Træk ud.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Catering, storkøkkener, levnedsmiddelindustri
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Køkkenrens
Perma Puran

Bakteriedræbende universalt
rengøringsmiddel. Opløser
fedt, proteiner, sukker m.m.
Effektivt og hurtigt virkende
produkt.

5 kg
10 kg

0152270
0152570

Anvendes manuelt med
svamp eller børste.
Velegnet til brug i skum
kanon og højtryksrenser.

Stykvis
Stykvis

Alkalisk Skumrens
EX

Grovrengøring med skum.
Kraftig affedtning af stærkt
besmudsede flader. Velegnet
til daglig rengøring i føde
vareindustrier. Formuleret
med metalbeskytter.

5 kg
10 kg
27 kg
205 kg

2332210
2332510
2332910
2333540

Anvendes i skumudlæg
ningsudstyr, højtryksrenser
eller i skumkanon.

Stykvis
Stykvis
Stykvis
Stykvis

Alkalisk Skumrens
CL

Bakteriedræbende grovren 11 kg
27 kg
gøring med skum. Kraftig
affedtning af stærkt besmud
sede flader.

1461110
1462910

Anvendes i skumudlæg
ningsudstyr.

Stykvis
Stykvis

FRA 2000 EX

5 ltr.
Røg- og ovnrens. Velegnet
til selvrensende ovne. Fjerner 33 kg
250 kg
ekstreme proteinaflejringer,
stivelse m.m.

2042210
2053510
2043450

Doseringsanlæg, i lavtryks
udlægningsudstyr eller i
gulvvaskemaskine.

Stykvis
Stykvis
Stykvis

Grillrens Gel

Thixotropisk og super
effektivt. Manuel rengøring
af ovne/grill. Vedhængende
for længere reaktionstid og
god økonomi.

1 ltr. spray
1 ltr.
5 ltr..

0292115
0292110
0294210

Anvendes manuelt med
skumsprayer, svamp eller
børste.

12 x 1 ltr.
12 x 1 ltr.
Stykvis

Sur Skumrens

Effektivt afkalkningsmid
del med rengørende effekt.
Blanker metaller. Kan anven
des på aluminium.

5 kg
10 kg
27 kg

1472210
1472510
1473010

Anvendes manuelt med
svamp/børste eller i lavtryks
skumudlægningsudstyr.

Stykvis
Stykvis
Stykvis

God mad kræver
god hygiejne og effektive
rengøringsmidler.
Prøv Perma Puran
Køkkenrens
- så bliver der ikke bare
rent, men hygiejnisk
rent.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Catering, storkøkkener, levnedsmiddelindustri - fortsat
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Kassevask/CIP

Stærkt alkalisk, ikke skummende rengøringsmiddel.
Velegnet til maskinel afvask
ning af transport-kasser i
fødevareindustri.

30 kg
IBC

1572910
1575300

Doseringsanlæg. Anvendes
som alkalisk en faset CIP
eller i kassevaskere.

Stykvis
Stykvis

CIP Alu

Stærkt alkalisk CIP rengø
ringsmiddel til maskinel af
vaskning af sensible emner.

25 kg
IBC

1902310
1905300

Doseringsanlæg.
Anvendes som en faset CIP

Stykvis
Stykvis

CIP CL

25 kg
Klorineret, stærkt alkalisk
rengøringsmiddel til maskinel IBC
afvaskning af transportkas
ser, cirkulationsafrensninger,
CIP. Alu-safe.

0902920
0905300

Doseringsanlæg.
Anvendes som en faset CIP
samt i kassevaskere.

Stykvis
Stykvis

FB 1000 Sur CIP

5 ltr.
Ikke skummende kraftig
12,5 kg
afkalker. Velegnet til cirkula
tionsafrensninger, herunder
sur CIP og prof. opvaskema
skiner.

2142210
2144510

Doseringsanlæg eller
manuelt.

Stykvis
Stykvis

Desinfektion
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

IDZ

Godkendt, neutral overfla
dedesinfektion. Udlægges
med lavtryksprayer eller som
skum. Alle vaskbare flader
og maskiner.

1 ltr.
5 kg
10 kg
25 kg

0314070
0312210
0312510
0312710

Storkøkkener, fast food,
slagtere, bagere og levned
middelindustri.

12 x 1 ltr.
Stykvis
Stykvis
Stykvis

Klorrent

Allround desinfektion,
rengøring og lugtfjernelse.
Blegning.

5 kg

1192210

Aftørring og iblødlæggelse
af karklude m.m.

Stykvis

Klor 15

Professionelt, godkendt
bredspektret desinfektions
middel.

10 ltr.
20 kg

0414510
0414610

Desinfektion i større levneds Stykvis
middelindustri.
Stykvis

Bactipal

Velegnet til desinfektion
af CIP-systemer.

20 kg

2392510

Desinfektion i levneds
middelindustrien og land
bruget m.m.

IDZ Rapid A

Godkendt desinfektions
middel. Skal ikke afskylles.

1 ltr.
5 ltr.

1992110
1992210

Desinfektion af mindre
6 x 1 ltr. spray
arealer, kritiske punkter m.m. 2 x 5 ltr.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Maskinopvask
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Maskinopvask
uden klor Svane

Super effektivt med frem
ragende kalkbindende
egenskaber. Lav dosering =
god økonomi.

12,5 kg
25 kg

1694510
1692510

Anvendes over doserings
anlæg i professionelle
opvaskemaskiner.

Stykvis
Stykvis

Maskinopvask
med Klor

Klorineret maskinopvask
med fremragende kalk
bindende egenskaber.
Velegnet til aluminium.

12,5 kg
25 kg

1674520
1672520

Anvendes over doserings
anlæg i professionelle
opvaskemaskiner.

Stykvis
Stykvis

Alu-Clean HW

Maskinopvask af sensible
emner, herunder aluminium.

25 kg

1902310

Anvendes over doserings
anlæg i professionelle
opvaskemaskiner.

Stykvis

Afspændingsmiddel
Svane

Perfekt optørring og glans.
Binder kalk i afskylningsfa
sen.

1 ltr.
5 kg
10 kg

1882110
1882210
1882510

Anvendes over doseringsanlæg i professionelle
opvaskemaskiner eller ved
manuel påfyldning i hushold
ningsmaskiner.

12 x 1 ltr.
Stykvis
Stykvis

Opvasketabs

Opløses lynhurtigt. Uden
klor og separat pakket i
vandopløseligt folie.

70 stk. pakke

2369900

Ilægges sæbebeholderen
eller tabskurv.

5 x 70 stykspakker

Maskin-opvaskepulver

Meget økonomisk i brug.
Klorineret pulver med kalk
bindende egenskaber.

5 kg

1542605

Tilsættes manuelt i sæbe
beholderen.

Stykvis

Perfekt opvask med god samvittighed.
Anvend svanemærket maskinopvask og
afspændingsmiddel.
Gennemtestet, suveræn kvalitet og lav
dosering!

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Kaffe- og espressomaskiner
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Maskinafkalker

Lugtfri og effektiv afkalkning
af mindre vandcirkulerende
maskiner, herunder kaffe
maskiner og elkedler.

1 ltr.

0544070

Blandes med vand og
hældes i kaffemaskinens
vandbeholder. Maskinen
startes. Efter gennemløb
gennemskylles med rent
vand.

12 x 1 ltr.

KMR Pulverrens

Afrensning af espressoma
skiner, kaffekander m.m.
Opløser og fjerner kaffeolier
og belægninger, der gør
kaffen bitter.

1 kg

1542110

20 gram ilægges espresso
maskinens rensekop og
maskinen startes. 20-30
gram hældes i termokanden
og varmt vand tilsættes.
Vent 5 min. og skyl med rent
vand.

12 x 1 kg

Coffee Cleaner/
Fadølsrens

5 kg
Flydende, blegende og
bakteriedræbende middel til
afvaskning af kaffebeholdere,
sodavandsmaskiner, fadøls
anlæg m.m.

0702210

Blandes med vand og fla
derne afvaskes med svamp.
Pumpes igennem ølstreng
og aftapnings-anlæg og
efterskylles med vand.

Stykvis

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

0203910
0202210

Manuelt med svamp eller
børste.

18 x 500 ml
Stykvis

Manuel håndopvask
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

SuperOpvask Lime

Højkoncentreret rengørings- 500 ml
og opvaskemiddel. Med frisk 5 kg
lime duft.

SuperOpvask Svane

Højkoncentreret uden
parfume og farve. Svane
mærket kvalitet.

1 ltr.
5 kg

2402110
2402210

Manuelt med svamp, børste
eller klud.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Luksus Opvask

All-round opvaskemiddel.

1 ltr.
5 kg

0682110
0682210

Manuelt med svamp eller
børste.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Lux. Opvask uden
parfume

Allround økonomisk opvask/
rengøring.

10 kg

0682510

Manuelt med svamp eller
børste.

Stykvis

Kaffe og varmt vand gør det ikke alene.
Husk fyringsolien!
Vores historie tilbage til METAX-tiden har næsten givet os olie i årene.
Ring på tlf. 99 33 33 60, når du skal have fyldt op.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Hænder og krop
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Cremesæbe Natur
Svane

Lækker svanemærket
cremesæbe uden farve og
parfume. Mild og skånsom.

500 ml

0623975
0622210

Direkte fra pumpe eller
sæbedoserings-automat.

6 x 500 ml
m/ pumpe
Stykvis

Cremet allround sæbe, mildt
parfumeret med hudpleje og
Aloe Vera.

500 ml

1983975
1982210

Direkte fra pumpe eller
sæbedoserings-automat.

6 x 500 ml
m/ pumpe
Stykvis

Cremet sæbe med hudpleje
og aloe Vera. U/parfume.

500 ml

0603975
0602210

Direkte fra pumpe eller
sæbedoserings-automat.

6 x 500 ml
m /pumpe
Stykvis

2114470

Direkte fra emballagen.

6x300 ml
m/ pumpe

Top Til Tå

Iduna Natur

5 kg

5 kg

5 kg
Intensiv Hudpleje

Meget velegnet til belastet
hud. Ren glycerin med
allantoin. Fedter ikke.

Handyfix

Håndrens baseret på sæbe. 5 kg
Velegnet til lettere besmuds
ninger af olie, fedt og smuds.

0642210

Direkte fra pumpe eller
sæbedoserings-automat.

Stykvis

Happy Hands

Håndrensemiddel med bløde 5 kg
plastfibre. Velegnet til kraftige
besmudsninger af olie, fedt,
grafit og smuds.

2082210

Direkte fra pumpe eller
sæbedoserings-automat.

Stykvis

HandDes 70

Hånddesinfektionsgel base
ret på alkohol og hudpleje
middel.

1993975
1994210

Direkte fra pumpe eller
sæbedoserings-automat.

6 x 500 ml
m/ pumpe
Stykvis

300 ml

500 ml
5 kg

Intensiv Hudpleje er især til belastet
og irriteret hud. Indeholder bl.a. allantoin, som
er et lindrende hudplejemiddel.

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Specielle produkter
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Perma Dan

Suverænt afkalkningspulver
til vaskemaskiner. Nemt og
100 % effektivt. Indeholder
ikke sulfaminsyre.

1,2 kg
5 kg

0492150
0492250

Der hældes ca. 250-500
gram direkte i vasketromlen
og maskinen startes.

4 x 1,2 kg
Stykvis

Stålglans

Glans, pleje og beskyttelse
til rustfrit stål. Fedter ikke
ved korrekt påføring. God i
køkkener.

500 ml
5 ltr.

1953970
1952210

Påsprøjtes fladerne og af
tørres med fnugfri klud eller
papir.

10 x 500 ml
Stykvis

Take Off

Effektiv fjernelse af frisk
graffiti på hårde flader.

500 ml
5 kg

2223975
2222210

Sprøjt på - aktiver med
svamp eller klud - skyl af
med vand.

10 x 500 ml
Stykvis

Skumdæmper
Koncentreret

Silikonebaseret. Virker øje
blikkeligt.

5 kg

0442210

Blandes med vand og til
sættes det skummende.

Stykvis

Skumtilsætning
Koncentreret

Tilsætning til sure eller
alkaliske midler. Øger skum
mængden markant.

5 kg

0712210

Tilsættes rengøringsmiddelopløsningen.

Stykvis

Urinalsten
Bio Intensiv

Vedvarende frisk duft i urina
ler og kummer. Bakterie
dræbende. Modvirker kalkog urinstensaflejringer.

1 kg

5359905

Lægges ned i urinalrenden.

10 x 1 kg dåse

Texguard EX

Tæppeextraktionsmiddel.
Renser effektivt tæpper og
tekstiler.

1 ltr.
5 ltr.

0222110
0222210

Blandes med vand og på
fyldes sæbetanken.

12 x 1 ltr.
Stykvis

Perma Dan afrenser vaskemaskiner for
kalksten, silikat, smuds og fedt,
samtidig med at varmelegemerne holdes
fri for kalk.

Stålglans beskytter, plejer
og blanker rustfrit stål.
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Tøjvask
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Flydende Dansk
Tøjvask

Universalt tekstilvaskemiddel
med lugthæmmer. Velegnet
til vask af farvede tekstiler.

5 ltr.
20 ltr.

19474210
1974610

Manuel eller automatisk
dosering.

Stykvis
Stykvis

Tekstilvask Extra

Professionelt tekstilvaske
middel til stærkt besmud
sede tekstiler.

20 ltr.

0504615

Automatisk dosering.

Stykvis

Skyllemiddel

Blødgør, antistatisk med mild 5 kg
behagelig duft. Sikrer velduft,
selv efter tørretumbling.

0432210

Manuel eller automatisk
dosering.

Stykvis

Vaskepulver

Kvalitetspulver i praktisk
spand.

5172600

Manuel dosering.

Stykvis

10 kg

Mange parfumer ”dør” ved tørretumbling.
Vores leverandører anvender en speciel
”kosmetik-godkendt parfume”, der klarer
tørretumbling.

Lugtsanering
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Lugtfjerner Pro

Bakteriedræbende og lugt
eliminerende rengørings
middel.

5 kg

0552210

Stykvis
Manuelt med svamp eller
mop. Velegnet til udlæggelse
med lavtryk.

Lugtfjerner Tør

Professionel lugtsanering.
Velegnet til aerosol-dan
nende sanering (fogging).

5 ltr.

2254210

Udlægges med ”fogger”
eller under lavtryk.

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Industri, metal, værksteder, marine m.m.
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Neptune Marine
Cleaner

pH-neutralt affedtnings- og
rengøringsmiddel. Separerer
mineralsk olie i oliesepera
torer.

10 kg
27 kg

0182520
0182920

Blandes med vand og an
vendes til nedvasking med
svamp eller børste.

Stykvis
Stykvis

Neptune Rust
Remover

Fjernelse af rust og løberust
på malede og rå metalflader.
Virker rustpassiverende og
kan direkte overmales.

10 kg

0892510

Blandes med vand og anvendes til nedvasking med
svamp, børste eller via lav
tryksspray.

Stykvis

Ny Superb

Allround industrielt rengø
ringsmiddel. Formuleret med
destilleret appelsinolie.

5 kg
27 kg

0192210
0192910

Blandes med vand og anvendes til nedvasking med
svamp, børste eller via lav
tryksspray.

Stykvis
Stykvis

Industri-Marinerens

God rengøring og affedtning, 10 kg
virker med saltvand.
27 kg

0252510
0252910

Meget velegnet til rengøring
med højtryksrenser eller
gulvvaskemaskine.

Stykvis
Stykvis

TurboKraft

Den ultimative! Super
rengøring og affedtning.
Formuleret med destilleret
appelsinolie.

5 kg
27 kg

1252210
1252910

Stykvis
Nedvaskning med svamp
eller børste. Meget velegnet Stykvis
til rengøring med højtryksren
ser eller gulvvaskemaskine.

CIP Metal

20 ltr.
Vandbaseret, ingen opløs
ningsmidler, lavtskummende,
korrions-beskyttelse, ingen
rust.

2422510

Anvendes i rensekarruseller
eller lignende, beregnet til
vandbaseret affedtning.

Stykvis

Taizon

Totalaffedtning af motorer,
fjernelse af asfalt m.m.

25 ltr.

0244760

Påføres med pensel eller
lavtrykssprøjte.

Stykvis

Super-Rens

Fjernelse af tectyl, olie,
transportcoatinger på nye
biler m.m.

25 ltr.
206,5 ltr.

1494710
1495260

Påføres med pensel eller
lavtrykssprøjte.

Stykvis
Stykvis

B’Clean

Insektrens, fjerner den seje
”elektrohinde” på biler m.m.

27 kg

0612910

Meget velegnet til rengøring
med højtryksrenser.

Stykvis

Tenozid 15

Surt specialmiddel til fjer
nelse af ekstreme belæg
ninger af kalk, okker, silikat,
bremsestøv samt kombi
nationer af sæbe, voks og
smuds m.m.

5 kg
27 kg

0352210
0352910

Blandes med vand og anvendes til nedvasking med
svamp, børste eller via lav
tryksspray.

Stykvis
Stykvis

Oliefjerner

Fjernelse af tjære, asfalt,
fastsiddende spildolie osv.

5 l dunk
20 l dunk
205 l trl

4740

Emulgerbar og selvsepare
rende.
Lavt aromatindhold.

Stykvis
Stykvis
Stykvis

Heptan

Industriel rengøring og af
fedtning.

5 ltr.
205 ltr.

4980
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Stykvis
Stykvis
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Autoshampoo og bilvaskeanlæg
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

AutoShampoo

Autoshampoo løsner hurtigt
og effektivt snavs og salt
fra lakken. Efterlader en be
hagelig og vedvarende duft i
vaskehallen.

25 kg

1722510

Automatiske bil- og bus
vaskeanlæg.

Stykvis

Auto Skumforvask

Højt aktivt indhold = lav
dosering, god økonomi og
mindre transport. Effektiv
iblødsætning og opløsning
af smuds, trafikfilm, olie,
insekter m.m.

27 kg

1652910

Automatiske bil- og bus
vaskeanlæg.

Stykvis

Autovoks

Flydende voks. Sikrer en
glansfuld, vandafvisende og
vejrbestandig beskyttelse af
lakerede overflader. Velegnet
som varm- og tørrevoks.

25 kg

1612710

Automatiske bil- og bus
vaskeanlæg samt til brug i
højtryksrensere/lavtryk.

Stykvis

Seven Stars

10 kg
Koncentreret bilshampoo,
der sikrer en flot og glansfuld 27 kg
overflade. Selvblankende.
Indeholder cocosfedt, som
giver pletfri glans uden
striber. Tilsat rustbeskyttelse.

0332510
0332910

Blandes med vand.
Anvendes med børste,
svamp eller lignende.

Stykvis
Stykvis

Insektfjerner/
fælgrens B’Clean

Opløser fastbrændte insekter Se under
og bremsestøv.
industri

Se under
industri

Blandes med vand. Påføres
via doseringsanlæg eller
manuelt.

Stykvis

Prof. Fælgrens
Tenozid 15

Velegnet til afrensning af
fælge.

Se under
industri

Blandes med vand og
påføres med lavtryk, børste
eller svamp. Skal afskylles
med vand.

Stykvis

Se under
industri

Miljøtilpasset vognvask
og skinnende flot lak.
Ingen A og B stoffer, olieseparerende,
effektive og økonomiske i brug.

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Automotive produkter
Produktnavn

Emballagestørrelse

Varenr.

Sprinklervæske

60 ltr.
1000 ltr.

3510

Stykvis
Stykvis

Kølervæske

68 kg
1131 kg

3503

Stykvis
Stykvis

16

Beskrivelse

Anvendelse

Salgsenhed
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Glas og professionel vinduessæbe
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Crystal Shine

Dobbelt virkende glasrens.
Velegnet til stærkt besmud
sede hårde overflader.

525 ml

0913975
0912210

Sprøjt på - og tør af.

10 x 525 ml
m/ spray
Stykvis

Koncentreret sæbe med
hudbeskyttelse. Velegnet til
indsæbning af vinduer. God
duft. Blankende effekt.

500 ml
5 kg

0203910
0202212

Blandes med vand. Ruden
indsæbes med svaber og
ruden skvises.

18 x 500 ml
Stykvis

VP Sæbe

5 kg

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk
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Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Kemikalier
Produktnavn

Beskrivelse

Emballagestørrelse

Varenr.

Anvendelse

Salgsenhed

Lugtfri petroleum

Industriel affedtning og
rengøring

5 ltr
20 ltr
205 ltr

4970

Industri

Stykvis
Stykvis
Stykvis

1 ltr
20 ltr
60 ltr
205 ltr

3600

Batterier, trucks osv.

Stykvis
Stykvis
Stykvis
Stykvis

5 ltr
25 ltr
205 ltr

4995

Farve- og lakindustri

Stykvis
Stykvis
Stykvis

Demineraliseret vand

Cellulosefortynder

18

Industriel affedtning og
rengøring
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Pakning og emballering
Produktnavn

Antal pr. karton

Antal pr. EUR-palle

Plastafgift pr. flaske
eller dunk (kun DK)

Bemærkning

300 ml HDPE rund
med pumpe

6 stk.

600

0,49

Intensiv hudpleje.

500 ml håndformet
HDPE flaske med solid
sprayer

10 stk.

450

0,91

Stålglans, Take Off,
Crystal Shine.

500 ml rund HDPE
flaske med kapsel

18 stk.

720

0,48

Super Opvask og VP
sæbe.

750 ml HDPE flaske
med skrå tud

15 stk.

450

0,61

WC-Rens.

1 ltr. HDPE flaske med
sigtestreg.
ADR godkendt.
Evt. m/ spray

12 stk.

480

0,67

Undtaget IDZ Rapid A,
som sælges i 6 stk.
kartoner.

5 ltr. HDPE dunke.
ADR godkendt

Sælges stykvis eller
3 x 5 kg karton

72 x 5 kg dunke eller
36 kartoner = 108 x 5 kg

1,68

10 kg HDPE dunke

Sælges stykvis

48 dunke

4,62

10-12,5 kg HDPE
dunke.
ADR godkendt

Sælges stykvis

60 dunke

4,73

20-33 kg HDPE dunke.
ADR godkendt

Sælges stykvis

24 dunke

Ingen afgift

200-250 kg plast
tromler

Sælges stykvis

2

Ingen afgift

Se separat prisliste for priser - på

www.inordvativshop.dk
er der opdaterede priser. Her kan du
også finde produktark, sikkerhedsblade
og meget andet.

Tel.: +45 99 33 33 80, mail: info@inordvativshop.dk, www.inordvativshop.dk

19

Moderne produkter tilført god, gammeldags service

Mere af det, der betyder mest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurrencedygtige og ærlige priser
Hurtig og smidig betjening
Faglig viden
God service
Fyringsolie
Brændstofkort
Rengøringsprodukter
Automative produkter
Diesel til hjemmetank
Bilvask fra kun 39 kr. incl. moms

