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Produktområden

Ikaros® erbjuder kvalitetsprodukter för flera olika miljöer
Lokalvård

Rengöring vid känslig produktion

Verkstadsstädning

Effektiva redskap och medel för allmänna utrymmen.

Specialprodukter för mycket känsliga förhållanden.

Våtdammsugare, samt medel för borttagning av kraftig smuts, olja och fett.
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Mikrofiberdukar

EKONOMI

PREMIUM

ECO-TEX SOFT

SUPER TENTAX

Ekonomisk mikrofiberduk med god absorptionsförmåga och rengörande egenskaper. Mjuk och skonsam mot underlag. Fyrfaldigt
sydda kanter gör att duken inte krymper under sin livstid.

Duk av allra högsta kvalitet. Mjuk och skonsam mot underlag.
Cirkulärstickad med patenterad kantsömnad, vilket under hela
produktens livstid förhindrar krympning vid tvätt.

Antal tvättar: 300 st

Antal: 10 st

Antal tvättar: 500 st

Antal: 10 st

Färg

Mått

Färg

Mått

80°

Art.nr

Vikt

Art.nr

Vikt

5032-B

32 x 32 cm

40 g

MIS-3232-B2

32 x 32 cm

40 g

5032-G

32 x 32 cm

40 g

MIS-3232-G2

32 x 32 cm

40 g

5032-GU

32 x 32 cm

40 g

MIS-3232-GU2

32 x 32 cm

40 g

5032-R

32 x 32 cm

40 g

MIS-3232-R2

32 x 32 cm

40 g

5040-B

40 x 40 cm

50 g

MIS-4040-B2

40 x 40 cm

50 g

5040-G

40 x 40 cm

50 g

MIS-4040-G2

40 x 40 cm

50 g

5040-GU

40 x 40 cm

50 g

MIS-4040-GU2

40 x 40 cm

50 g

5040-R

40 x 40 cm

50 g

MIS-4040-R2

40 x 40 cm

50 g

90°

80°

x300

90°

x500

Lokalvård

Städmateriel för allmänna utrymmen
Ikaros® är ett miljöteknikföretag med tjugofem års erfarenhet av rengöring. Våra produkter har noggrant testats och
utvalts i samarbete med de mest välkända industriföretagen. Utifrån miljösäkerhet och hållbarhet erbjuder vi ett
mycket kvalitativt utbud för alla tänkbara ändamål.
Baserat på våra erfarenheter i tuffa miljöer presenterar vi här mycket slitstarka mikrofiberprodukter, vilka håller längre,
gör bättre rent och på så vis minskar arbetsbörda. Fibern har flera positiva egenskaper, exempelvis statisk laddning
vilket på naturlig väg drar till sig damm och smuts. Vårt breda utbud av miljömärkta rengörings- och tvättmedel fyller
alla behov. Du behöver bara vända dig till oss för alla sorters rengöringsprodukter.
Ju bättre produkter vi kan erbjuda vår kund, ju mer förbättras både ekonomi, miljösäkerhet och personalhälsa.

PREMIUM

ULTRA TENTAX GENTLE

TENTAX ULTRA SHINE

För rengöring av känsliga ytor, såsom glas och skärmar. Stickad med
patenterad kantsömnad, vilket förhindrar krympning vid tvätt.

Utvecklad för rengöring av glas, stål och andra hårda ytor. Stickad
med patenterad kantsömnad, vilket förhindrar krympning vid tvätt.

Antal tvättar: 500 st

Antal tvättar: 500 st

Färg

80°
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PREMIUM

Antal: 10 st

Art.nr

Mått

Vikt

MIU-4038-G

40 x 40 cm

40 g

90°

Färg

80°

x500

www.ikaros.net

Antal: 10 st

Art.nr

Mått

Vikt

MIG-4040-B

40 x 40 cm

50 g

90°

x500

040-54 22 50
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Mikrofibermoppar

PREMIUM

PREMIUM

MICRO CLEANY MOP

MICRO CLEANY MOP

Mopp för avtorkning av golvytor. Polyesterlinjerna på moppen
lämpar sig väl för skrubbning av envis smuts, samtidigt som den
är skonsam mot känsliga ytor. Fibrerna är tjocka och har kraftig
absorptionsförmåga.

Dubbelsidig mikrofibermopp för både våt- som torr rengöring av
golvytor. Vid torr användning blir moppen statiskt laddad vilket
drar till sig damm och lös smuts.

Antal tvättar: 500 st

Antal tvättar: 300 st

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

FV-23-A

24-27 x 11 cm

60 g

3001

FV-28-32-G

28-32 x 12 cm

50 g

3002

80°

90°

80°

x500

90°

x300

Mikrofibermoppar

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

ACTIVE FIBRES

MICRO VISION

TENDER CHAMPION

TENDER HIGH PERFORMANCE

Mopp för avtorkning av golvytor. Moppen är speciellt utvecklad
för att behålla mycket väta och ge jämn spridning vid användning.
Lämpar sig väl vid rengöring av stora lokaler.

Fukt- och våtmopp. Garn med slitsade kantslingor samt 5 rader
garn på ovansidan ger moppen mycket goda rengörande egenskaper. Lämpar sig väl i möblerade- och andra svårstädade miljöer.

Används både våt som torr vid rengöring av golvytor. Vid torr
användning blir moppen statiskt laddad, vilket drar till sig damm
och lös smuts.

Mycket fina fibrer med membran, vilket ökar uppsamlingsförmågan.
Detta säkerställer rengöring utan ränder.

Antal tvättar: 500 st

Antal tvättar: 500 st

Antal tvättar: 500 st

Antal tvättar: 500 st

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

FV-40-170

40 x 18 cm

170 g

3003

FX-40-110

43-47 x 12 cm

110 g

3003

FV-28-32-H

28-24 x 12 cm

50 g

3002

P-1200-G

26-32 x 15 cm

55 g

3002

FV-60-230

60 x 18 cm

236 g

3004

FX-60-145

58-62 x 12 cm

145 g

3004
80°

80°
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90°

80°

x500
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90°

90°

80°

x500

90°

x500

x500
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Mikrofibermoppar

Stativ & skaft

PREMIUM

MICRO VISION

PREMIUM

MICRO VISION - HEAVY DUTY

Används både våt som torr vid rengöring av golvytor. Vid torr
användning blir moppen statiskt laddad vilket drar till sig damm
och lös smuts.

Mopp för grövre avtorkning av golvytor. Ovansidan består av rader
med grövre fibrer som effektivt lyfter envis smut.

Antal tvättar: 500 st

Antal tvättar: 500 st

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

Art.nr

FA-24-27-B

24-27 x 13,5 cm

49 g

3001

FA-43-47-HD 43-47 x 13,5 cm

FA-29-33-B

29-33 x 13,5 cm

60 g

3002

FA-43-47-B

43-47 x 13,5 cm

90 g

3003

FA-62-66-B

62-66 x 13,5 cm

110 g

3004

80°

90°

80°

Mått

90°

Vikt

Passar skaft

80 g

3003

CLEAN PLUS T.F.

CLEAN PLUS H.B.3

Ultralätt aluminiumstativ med vulkaniserade kardborrfästen för
montering av mikrofibermoppar. Skaft säkras med Easy-Touch
låssystem vilket säkerställer infästning även vid slag.

Tredelat teleskopskaft i aluminium, med förstärkt fäste. fäste och
handtag i polyamid för utmärkt grepp, även vid väta.

Art.nr

Mått

Antal

Vikt

3001

19-23 x 8 cm

1 st

180 g

3002

26-30 x 8 cm

1 st

215 g

3003

36-40 x 8 cm

1 st

280 g

3004

51-55 x 8 cm

1 st

375 g

Art.nr

Mått

Antal

Vikt

0314

70-180 cm

1 st

380 g

x500

x500

CLEAN PLUS H.B.2

ERGO GLOBE

Tudelat teleskopskaft i aluminium, med invändigt fäste i polyamid.
Handtag i medelmjukt skum med utmärkt grepp, även vid väta.

Teleskopskaft med medelmjukt skumhandtag för utmärktgrepp,
även vid väta.

Art.nr

Mått

Antal

Vikt

Art.nr

Mått

Antal

Vikt

0317

100-180 cm

1 st

430 g

42009

100-180 cm

1 st

435 g

Varningsbockar
EKONOMI

MAX UNIVERSAL

MAX UNIVERSAL PLUS

Mopp för avtorkning av golvytor. Polyesterlinjerna på moppen
lämpar sig väl för skrubbning av envis smuts, samtidigt som den
är skonsam mot känsliga ytor. Fibrerna är tjocka och har hög
absorptionsförmåga.

Mopp för grövre avtorkning av golvytor. Polyesterlinjerna på
moppen lämpar sig väl för skrubbning av envis smuts, samtidigt
som den är skonsam mot känsliga ytor. Fibrerna är längre, tjockare
och letar sig ner i ojämnheter samt erbjuder bättre uppsugningsförmåga.

Antal tvättar: 300 st
Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

Antal tvättar: 300 st

1623

18-23 x 13 cm

55 g

3001

Art.nr

Mått

Vikt

Passar skaft

1640

40-45 x 13 cm

86 g

3003

1640-PLUS

43 x 13 cm

80 g

3003

1660

62-66 x 13 cm

105 g

3004

1660-PLUS

60 x 14 cm

107 g

3004

80°
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90°

80°

x300
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90°

x300
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VARNINGSBOCK 2-SIDIG

VARNINGSBOCK 4-SIDIG

Praktisk, utfällbar varningsbock för snabb markering av
riskområden.

Praktisk, utfällbar varningsbock för snabb markering av
riskområden.

Art.nr

Mått

Art.nr

Mått

VB006112

279 x 300 x 673 mm

VB006114

305 x 300 x 965 mm

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Kompletta golvvagnar

Kompletta golvvagnar

MIKRO VISION MOP SYSTEM

RENGÖRINGSVAGN

Komplett moppsystem av slagtåligt och ergonomiskt material.

Komplett rengöringsvagn i rostfritt utförande med 4 x 6 liters behållare i olika färger. Inbyggd säckhållare och förstärkta handtag. 100 mm
gummihjul med invändiga kullager. Levereras med 12st Mikro-Vision
moppar, samt skaft och stativ i aluminium.

Mått: 540 x 230 x 265 mm
Vikt: 3,2 kg
Art.nr: MV-100

Mått: 660 x 530 x 1020 mm
Vikt: 19,25 kg
Art.nr: N-650-MIC

Innehåller
Art.nr

Benämning

Antal

PLN-15-BR

Blå plastspann, 15 liter

1 st

PLN-15-LID

Lock i transparent plast

1 st

42009

Ergo Globe teleskopskaft

1 st

90200

Ultra lätt velcro stativ till skaft

1 st

FA-43-47-B

Micro Vision moppar med tvinnat garn

12 st

1020 mm

Innehåller
Art.nr

Benämning

Antal

N-605

Rengöringsvagn i rostfritt stål

1 st

PLN-15-BR

Blå plastspann, 15 liter

1 st

42009

Ergo Globe teleskopskaft

1 st

N-9066

Rostfri ram till plastspann

1 st

3003

Ultra lätt aluminiumstativ

1 st

FA-43-47-B

Micro Vision moppar med tvinnat garn

12 st

535-5

Toolflex 20-30 Stativhållare

1 st

540-19-5

Toolflex 19 mm rörhållare

1 st

KOMPAKT RENGÖRINGSVAGN

CHAMPION 5 RENGÖRINGSVAGN

Kvalitativ, rostfri golvrengöringsvagn i kompakt utförande.

Komplett rengöringsvagn i genomtänkt och kompakt format med
många detaljer. Vagn i rostfritt stål med 120 mm gummihjul.

Mått: 660 x 490 x 1030 mm
Vikt: 12 kg
Art.nr: N-804

530 mm
660 mm

Mått: 1000 x 580 x 1015 mm
Vikt: 24,8 kg
Art.nr: N-900-MK

Innehåller
Art.nr

Benämning

Antal

N-810

Vagnbas

1 st

PLN-15-BR

1030 mm

1 st

Art.nr

Benämning

Antal

N-900

Champion rengöringsvagn

1 st

PLN-15-BR

Blå plastspann, 15 liter

1 st

PLN-15-LID

Lock i transparent plast

1 st

42009

Ergo Globe teleskopskaft

1 st

42009

Ergo Globe teleskopskaft

1 st

Rostfri ram till plastspann

1 st

3003

Ultra lätt velcro stativ till skaft

1 st

N-9066

535-5

Toolflex 20-30 Stativhållare

1 st

3003

Ultra lätt aluminiumstativ

1 st

540-22-5

Toolflex 22 mm rörhållare

1 st

FA-43-47-B

Micro Vision moppar med tvinnat garn

12 st

1 st

PLN-06-GU

Gul plastspann, 6 liter

1 st

Grön plastspann, 6 liter

1 st

PLN-06-B

Blå plastspannn, 6 liter

PLN-06-R

Röd plastspannn, 6 liter

1 st

PLN-06-G

N-305I

Rostfri korg

1 st

PLN-06-LID

Lock i transparent plast, 6 liter behållare

1 st

1 st

PLN-15-LID

Lock i transparent plast, 15 liter behållare

1 st

V-4162-H

Stormaskat tvättnät 410 x 620 mm

2 st

N-3036

10

Blå plastspann, 15 liter

Innehåller

Rostfri axelhållare

PLN-10-B

Blå plastspann, 10 liter

1 st

FA-43-47-B

Micro Vision moppar med tvinnat garn

12 st

N-9066

Rostfri ram

1 st

N9008

Tillbehörsklipp för montering

2 st

order@ikaros.net

660 mm

1015 mm

580 mm

1000 mm

490 mm
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Disk- & maskindiskmedel

Grovrent

POWER CLEAN

POWER CLEAN FRESH

COMBI CLEAN FRESH

WASH & SHINE

WASH & SHINE FRESH

POWERTAB 4 IN 1

• Kraftfull och högkoncentrerad
• Oparfymerad

• Kraftfull och högkoncentrerad
• Parfymerad

För rengöring av alla slags vattenbeständiga ytor och golv.

För rengöring av alla slags vattenbeständiga ytor och golv.

• För tuffa fläckar och smuts
• Effektiv för skurmaskiner
• Parfymerad

• Avlägsnar orenheter och fett
• Drygt och miljövänligt
• Oparfymerad

• Avlägsnar orenheter och fett
• Drygt och miljövänligt
• Parfymerad

• Löser fett
• Avfärdar hårt vatten
• Fungerar som sköljmedel och torkmedel

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

17700001

1 liter

17710001

1 liter

Högalkaliskt, lågskummande medel för
skurmaskiner, kombiskurmaskiner och
manuell rengöring. Avlägsnar fet eller
ingrodd smuts på väggar och golv.

Drygt handdiskmedel utan färg och
parfym. Avlägsnar effektivt fett och
matrester och ger en skinande disk utan
ränder.

Drygt handdiskmedel utan färg och
parfym. Avlägsnar effektivt fett och
matrester och ger en skinande disk utan
ränder.

Maskindiskmedel i tablettform med fyra
funktioner. Innehåller salt, sköljmedel
samt spolglans för en hållbar diskmaskin
och glänsande diskresultat.

17700005

5 liter

17710005

5 liter

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

Art.nr

Antal

17720005

5 liter

17820001

1 liter

17830001

1 liter

17840001

80 st

WC rengöring

Allrengöring

MULTI CLEAN

MULTI CLEAN FRESH

QUICK CLEAN FRESH

SANITARY WC

SANITARY WC FRESH

• Effektiv för de flesta normalsmutsade ytor
• För skurmaskin samt manuell rengöring
• Oparfymerad

• Effektiv för de flesta normalsmutsade ytor
• För skurmaskin samt manuell rengöring
• Parfymerad

• Spraya och torka
• Daglig användning på alla ytor
• Parfymerad

• Starkt rengörande
• Oparfymerad

• Starkt rengörande
• Parfymerad

Koncentrerat grovrengöringsmedel för
alla slags vattenbeständiga ytor och golv.

Koncentrerat grovrengöringsmedel för
alla slags vattenbeständiga ytor och golv.

Löser effektivt kalkbeläggningar, mineralavssättningar, smuts, rostfläckar och
tvålrester.

Löser effektivt kalkbeläggningar, mineralavssättningar, smuts, rostfläckar och
tvålrester.

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

Svagt parfymerat allrengöringsmedel för
alla sorters ytor såsom aluminium, rostfritt,
kakel, klinker, porslin och målade ytor.

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

17740001

1 liter

17750001

1 liter

Art.nr

Volym

17809750

750 ml

17819750

750 ml

17740005

5 liter

17750005

5 liter

17769750

750 ml

Golvrengöring

SANICLEAN ACID

FLOOR SOAP

GLASS CLEAN

• Kraftfull och högkoncentrerad
• Oparfymerad

• Glasklart resultat utan ränder
• Spraya och torka
• Oparfymerad

Klassisk gulsåpa baserad på tallolja.
Mångsidig, utmärkt för trägolv, linoleumgolv, marmor-, skiffer och granitgolv.
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Sanitet

Fönsterrengöring

För rengöring av alla sorters glasytor.
Efterlämnar skinande resultat utan ränder.

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

17730001

1 liter

17779750

750 ml

order@ikaros.net

SANICLEAN ALKA

• Avlägsnar kalk, oxider, rost och tvålrester
• Lättarbetad
• Parfymerad

Miljömärkta produkter
Info@ikaros.net

Effektivt avkalkningsmedel vilket löser
kalkavlagringar, tvålrester, rost- och
oxidfläckar.

• Avlägsnar smuts, fett och hudavlagringar
• Parfymerad
Löser smuts- och fettavlagringar.
Används på sanitetsgods, duschar,
väggar och golv av kakel och klinker

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

17790001

1 liter

17780001

1 liter

www.ikaros.net

Miljömärkta produkter
040-54 22 50
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Tvätt- & sköljmedel

ULTRA WASH

COLOUR WASH

• Skonsam mot textiler, hud och natur
• Innehåller blekmedel
• Oparfymerad

• Skonsam mot textiler, hud och natur
• Oparfymerad

Koncentrerat, allsidigt vittvättmedel som löser de mest besvärliga
smutsfläckar. Fritt från fosfat, zeoliter och parfym.

Koncentrerat, allsidigt kulörtvättmedel som löser de mest
besvärliga smutsfläckar. Fritt från fosfat, zeoliter, blekmedel och
parfym.

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

17850008

8 kg

17860008

8 kg

SOFT SKÖLJMEDEL

SOFT FRESH SKÖLJMEDEL

• Gör kläderna mjuka och antistatiska
• Skonsam mot hud och natur
• Oparfymerad

• Gör kläderna mjuka och antistatiska
• Skonsam mot hud och natur
• Parfymerad

Koncentrerat, parfymfritt mjuk- och antistatmedel. Kan även
användas vid handtvätt.

Koncentrerat, parfymfritt mjuk- och antistatmedel. Kan även
användas vid handtvätt.

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

17870005

5 liter

17880005

5 liter
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Genom Ikaros® får du till bra pris tillgång till världsmarknadens mest kvalitativa produkter för avtorkning i både känsliga och tuffa miljöer.
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Övriga produkter

Övriga produkter

STÄDVÄSKA MED HJUL

KLEENGUARD G10

WORKSAFE CLEAN 50-602

INDUSTRISÄCKAR

PAPPERSKORGSPÅSE

TOALETTPAPPER

• Hjulförsedd med draghandtag
• Behändig och mobil

• Puderfri
• Engångshandske
• Godkänd för kontakt med livsmedel

• Kemikaliebeständig
• Bomullsflockad insida
• Godkänd för kontakt med livsmedel

• Perforerade

• Ekonomisk
• Hylslös

• Ekonomisk

Kvalitativ, komfortabel skyddshandske.
Tillverkad av nitril med rullad krage.

Mjuk och flexibel latexhandske som
lämpar sig väl vid tuffare rengöring.

Väskan innehåller invändiga fack för
moppar, mikrofiberdukar, skaft, stativ,
sprayflaskor, svampar, hinkar, lunchlåda
m.m.
Art.nr

Mått

Art.nr

Antal

Art.nr

Antal

10018289

900 x 250 x 350 mm

5737

1000 st

40531460

12 par

Lågvikts, 2-lagers toalettpapper.

Insatspåsar till papperskorgar. Tillverkad
av polyeten.

Art.nr

Volym

Art.nr

Mått

Antal

Art.nr

Mått

Antal

10026460

125 liter

10026690

510 x 570 mm

100 x 10 st

14275

22 m

64 rullar

DAMMVIPPA MAX

IKATEX® METRIO

IKATEX® MIKRO

HUSHÅLLSPAPPER

DÖRRSTOPP MED SKAFT

SOPSET PLÅT

• Mycket lätt
• Tredelat skaft

• För generell avtorkning
• Prisvärt papper
• Svanenmärkt

• För generell avtorkning
• Prisvärt papper
• Svanenmärkt

• Ekonomisk

• Ergonomisk

Lågvikts, 2-lagers hushållspapper.

Ett starkt och tåligt 1-lagersduk med god
absorptionsförmåga vid lätt avtorkning
och mindre spill. Levereras i stänkskyddad kartong.

Ett starkt och tåligt 1-lagersduk med god
absorptionsförmåga vid lätt avtorkning
och mindre spill. Levereras i stänkskyddad kartong.

Dörrstopp med handtag för att sätta upp
självstängande dörrar.

• Tillverkad av plåt och plast
• Greppvänlig

Art.nr

Mått

Antal

Art.nr

Mått (H)

Art.nr

Mått (H)

25185

17 m

32 rullar

62531714

680 mm

62531368

680 mm

Perfekt redskap för att damma av svåråtkomliga ventilationsrör, lampor mm.
Vippan är böjbar och avtagbar.

Art.nr

Längd

Art.nr

Mått

Antal

Art.nr

Mått

Antal

23-085

1,3- 2,5 m

903534

0,22 x 270 m

6 rullar

902132

0,22 x 120 m

12 rullar

ADERMO® DUSCHCRÈME NATURELL

ADERMO® DUSCHCRÈME ALOE VERA

DES GEL 85 HANDDESINFEKTION

• Hand- & kroppstvål
• Mild och återfuktande

• Hand- & kroppstvål
• Innehåller Aloe Vera

• Effektiv mot mikrobiologiska smittor
• Innehåller återfuktare

En mild och behaglig tvålcrème avsedd
för hela kroppen. Innehåller återfuktande ämnen som håller huden mjuk och
smidig.

En mild och behaglig duschcrème
avsedd för hela kroppen. Innehåller
återfuktande ämnen som håller huden
mjuk och smidig.

Etanolbaserad handdesinfektion med
återfuktare. Används för att förebygga och
förhindra spridning av mikrobiologiska
smittor. Lämplig inom sjukvård, barnomsorg och liknande områden.

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

Art.nr

Volym

500 ml

8202-9500

1 liter

17159150

150 ml

17159600

600 ml

8200-9500
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Tåliga plastsäckar, tillverkade av polyeten. Leveras på rulle med perforering
mellan varje säck.

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Sopset med skyffel i plåt.

Adermo® Hygienprodukter

Effektiva och skonsamma tvålar för hela
kroppen. Innehåller välprövade ingredienser som gör huden mjuk och smidig,
samt reducerar allergirisk.

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Exempel

Extra luddfria Non-Wovendukar
Torkdukar med mycket hög våtstyrka ger luddfrihet på känsliga ytor.

Klibbdukar

Robotskydd

Avancerade klibbdukar ger total luddfrihet vid
exempelvis pressning av plåt.

Suger åt sig färgdimma vid lackering, vilket minskar risk
för dropp över målad yta, samt skyddar roboten från
skadlig beläggning.

Mikrofiberdukar

Klistermattor

Används för att exempelvis effektivt rengöra ytor innan
lackering.

Placeras mellan avdelningar för att befria skosulor
från damm innan man går in i känsliga miljöer.

Rengöring vid känslig produktion
Specialprodukter för mycket känsliga förhållanden

Ikaros® levererar åtskilliga specialprodukter för användning i känsliga miljöer. Inom bilindustrin finns flera exempel –
såsom i pressverk eller i lackeringsverkstäder – där det ställs mycket stora krav på ludd- och dammfrihet.
Sådana förhållanden kräver att vi på plats kan göra en analys. Ofta hjälper vi kunden att testa olika produkter, för perfekt
resultat och rengöringsekonomi.

Ring oss på 040-54 22 50 och berätta om dina behov,
så hjälper vi dig att hitta exakt rätt produkt!
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order@ikaros.net

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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För rengöring med högtryckstvätt

IKACLEAN® AVFETTNING EXTRA

IKACLEAN® SKUMRENGÖRING TIXO

• Avsedd för grovrengöring och när inget annat ”biter”
• Lämplig vid brandsanering

• Godkänd av buyggvarubedömningen BVB ID:87838
• Utvecklad för livsmedelindustri, stor- och restaurangkök
• Mycket starkt fett och smutslösande

Högalkaliskt, starkt medel för svårt smutsade ytor. Löser fett,
hartsrester, sot och andra svåravlägsnade beläggningar.

Verkstadsstädning

Medel och redskap för tuffa miljöer, kraftig smuts, olja och fett
Vi erbjuder även produkter för städning av industrimiljö och verkstäder. Medlen är starkare, eller har för ändamålet
specifika egenskaper, och används för att befria grövre ytor från kraftig smuts, olja och fett. I urvalet utgår vi från både
appliceringsmetod, den smuts som skall avlägsnas, samt största möjliga hänsyn till hälsa och miljö.

pH: 13,3		

Dosering: 3-10% med vatten

Högalkaliskt skumrengöringsmedel för golv och vertikala ytor.
Löser effektivt fett, olja och svår smuts och är skonsam mot
fettavskiljare.

Art.nr

Volym

pH: ~14		

Dosering: Bruksfärdig

1-104005

5 liter

Art.nr

Volym

1-104025

25 liter

1-206010

10 liter

För rengöring med dimspruta

IKACLEAN® MILJÖ

IKACLEAN® REXOL ECO

IKACLEAN® NATUROL 22 CITRON

• Skonsam mot metaller, gummi och billack
• Väl lämpad för fordonsindustri, borst- och högtryckstvätt
• Svanenmärkt

• Snabbseparerande
• Aromatfritt
• Svanenmärkt

• Högkoncentrerat fettupplösande verkan
• Brett användningsområde

Ett effektivt och miljöanpassat, alkalist avfettningsmedel.

Petroleumbaserat kallavfettningsmedel med näst intill ingen
egendoft. Ett hälso- och miljövänligare alternativ till vanligt
kallavfettningsmedel.

pH: 13,2		
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För rengöring med skurmaskin

Dosering: 3-10% med vatten

Art.nr

Volym

8104-0001

1 liter

8104-0005
8104-0025
8104-0200

Alkaliskt medel för smutsiga ytor. Löser fett, hartsrester, sot och
andra svåravlägsnade beläggningar. Vid hög utspädning lämpar
sig Naturol 22 Citron till grovrengöring vid vanligt städ.
pH: 13		

Dosering: 3-10% med vatten

Art.nr

Volym

pH: n/a		

Dosering: Bruksfärdig

5 liter

Art.nr

Volym

1-102005

5 liter

25 liter

1-106025

25 liter

1-102025

25 liter

200 liter

1-106200

200 liter

1-102208

200 liter

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Ikaros erbjuder hundratals produkter
och tillbehör för verkstäder.
Se vårt utbud på www.ikaros.net
Eller ring oss: 040-54 22 50 och berätta om
dina behov, så hjälper vi dig att hitta exakt
rätt produkt.

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Dammsugare

Våtsug

NILFISK VP 930 HEPA 760W

NILFISK ATTIX 33

VÅTSUG BASIC

MESTO SUGFIX

• Väldigt låg ljudnivå
• Stor kapacitet
• Leveras med tillbehör (teleskoprör, golvmunstycke & HEPA 13 filter)

• Våt- & torrdammsugare
• Automatiskt rengöringssystem (InfiniClean™) för filter
• Dammklass L

• Smidig lösning för uppsamling av spill
• Inbyggd överfyllnadsflottör
• Ej EX-klassad

• För uppsugning av förorenat vatten och bränsle
• Kan användas för uppsamling av motorolja

Torrdammsugare för professionell användning. Tillverkad i
robust utförande av kvalitativa komponenter för lång livslängd.

Attix 33 är en robust våt- och torrdammsugare i nyutvecklad design
för effektivitet och låg driftskostnad. Sugstyrkan i kombination med
automatisk rengöring av filtret skänker både bekymmersfri användning och god uppsamling av damm, väta och smuts.

Suger upp spill direkt i fat, vilket blir emballage för vidare transport till destruktion, återvinning eller deponering.
Passar: 3/4” och 2” hål, standardfat

Art.nr

Art.nr

Art.nr
107415560

Mått

Vikt

440 x 390 x 330 mm

8 kg

107412103

Mått
565 x 385 x 520 mm

Vikt

20BW200

15 kg

Luftförbrukning
1000 L/min

Vakuum
3900 mm VP

Sugfix med pump av plast med vakuummätare.

Ljudnivå

Art.nr

Mått

Vikt

79 dB (A)

3253P

180 x 180 x 500 mm

1,4 kg

Våt- & torrdammsugare
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NILFISK IVB 5

NILFISK IVB 961

• Filterklass M
• Automatiskt filterrengöringssystem
• Låg ljudnivå

• Filterklass L
• Tvättbart filter
• Hög uppsugningsförmåga

Våt- och torrdammsugare perfekt för användare i behov av stor
kapacitet och effektivitet. Antistatisk, samt utrustad med automatisk på- och avfunktion.

Flexibel våt- och torrdammsugare med hög prestanda. Dubbla
motorer optimerar sugkraft, och det tvättbara PET-filtret ger låga
underhållskostnader. Rostfri behållare.

Art.nr

Mått

Vikt

Volym

Art.nr

Mått

Vikt

Volym

302001891

506 x 476 x 655 mm

17 kg

45 liter

302002914

580 x 600 x 970 mm

30 kg

70 liter

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Ikaros® är marknadsledande på
sorbenter - polypropenmaterial
för att suga upp utspillda vätskor.
Läs mer på www.ikaros.net.

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik.
Genom kunskap hjälper vi vår kund att minska kostnader och skapa en miljösäker arbetsplats.

SPILLSKYDD

FÖR TILLBUD/OLYCKA OCH DAGLIG DRIFT

RENGÖRING
FÖR PROFESSIONELLT BRUK

SMÖRJTEKNIK
FÖR INDUSTRIELL APPLIKATION

FÖRVARING

INVALLNING

FATHANTERING

TORKDUKAR

HYGIEN

SMÖRJVERKTYG

OLJOR

VÄTSKEHANTERING

SPILLKIT

ARBETSSKYDD

AVFETTNING

LOKALVÅRD

FETT

AEROSOLER

AVFALLSHANTERING

SORBENTER

BRANDSKÅP

BILVÅRD

SKÄRVÄTSKOR

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

STANDARDER

KONSULTATION

SPILLSKYDDSARBETE

OLJEANALYS

Telefonledes rådgivning
Hjälp vid revision
Produktrekommendation

För en miljösäker arbetsplats
Riskbedömning och spillskyddsplan
Utbildning för kund
Handbok

Minskar slitage, spilloljevolym
och kostnader, samt
förlänger bytesintervaller
Utbildning för kund

SPILLREDSKAP
Färgkod & Symbol
Tydlig märkning
De flesta av våra produkter
kallas spillredskap

VARUMÄRKEN

®

TORKDUKAR

SORBENTER

Ekonomi & kvalitet
Textil/Papper
Non-woven

Brett sortiment
Hög kvalitet
Ekonomi

IKACLEAN®

IKACLEAN®

HYGIEN

AVFETTNING

RENGÖRING

Hudvänligt
Handrent/Dusch/Tvål
Hudlotion

Hälso/Miljöanpassat
Brett sortiment
Egen tillverkning

Städ, Tvätt & Disk
Effektiva produkter
Egen tillverkning

