
Miljöanpassa 
din städning 
med Gipeco
Vårt miljömärkta sortiment växer hela tiden. 
Oavsett om du ska tvätta textilier, vårda dina 
golv, städa sanitetsutrymmen, grovstäda i 
verkstaden eller helt enkelt bara behöver en 
riktigt bra mopp så kan du miljöanpassa din 
städning hela vägen med Gipeco!

Ett komplett Svanenmärkt sortiment från Gipeco:

• Allrengöringsmedel
• Grovrengöringsmedel
• Sanitetsrengöringsmedel
• Golvvårdsmedel
• Trapprengöringsmedel

• Mattrengöringsmedel
• Impregneringsmedel
• Tvättmedel
• Moppar & dukar



PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Hågeren Allrent
med parfym  
1 liter – art.nr: 166381 
5 liter – art.nr: 166383

För regelmässig rengöring av golv och alla ytor 
som tål vatten. Används med fördel i våt- och  
hygienutrymmen och vid inredningsstädning,  
samt vid byggrengöring och installations- 
behandling av nya golv.

Löser snabbt och effektivt fet smuts, 
hud- och tvålavlagringar samt 
byggdamm bestående av gips,  
betong, kalk m.m.

• Suverän rengöringseffekt 
• Allroundmedel 
• Brett användningsområde 
• God kalkhämmande effekt 
• Lågskummande, lämplig att använda i kombiskurmaskiner

Hågeren Allrent
utan parfym  
1 liter – art.nr: 166311 
5 liter – art.nr: 166313

För regelmässig rengöring av golv och alla ytor 
som tål vatten. Används med fördel i våt- och  
hygienutrymmen och vid inredningsstädning,  
samt vid byggrengöring och installations- 
behandling av nya golv.

Löser snabbt och effektivt fet smuts, 
hud- och tvålavlagringar samt 
byggdamm bestående av gips,  
betong, kalk m.m.

• Suverän rengöringseffekt 
• Allroundmedel 
• Brett användningsområde 
• God kalkhämmande effekt 
• Lågskummande, lämplig att använda i kombiskurmaskiner
• Utan parfym

S2 Allrent  
1 liter – art.nr: 160611 
5 liter – art.nr: 160613 

För regelmässig rengöring av golv och alla ytor 
som tål vatten. 

Alkaliskt allroundbetonat  
allrengöringsmedel. 

• Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring 
• Brett användningsområde 
• Självverkande 
• Behaglig doft av persika

PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Prox Grovrengöringsmedel  
1 liter – art.nr: 166481 
5 liter – art.nr: 166483
200 liter – art.nr: 166489

För rengöring av hårt nedsmutsade ytor som 
golv, väggar, tak, fastighetsfasader, maskiner, 
redskap, fartyg och maskinrum. Mycket lämplig 
vid rengöring av verkstäder och industrier.

Löser snabbt och effektivt oljor,  
sot och fet smuts.

• Suverän rengöringseffekt 
• Allroundmedel 
• Brett användningsområde 
• Lågskummande, lämplig att användas i kombiskurmaskiner
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PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Hågesan Sanitetsrent  
1 liter – art.nr: 160211 
5 liter – art.nr: 160213

För regelmässig rengöring och lätt desinfice-
ring av keramik- och plastgolv samt väggar och 
tak i våt- och hygienutrymmen. Rengöring av 
kakel, sanitetsgods, rostfritt, koppar och 
förkromade detaljer. Mycket lämplig vid 
rengöring av bad- och simanläggningar.

Surt sanitetsrengöringsmedel som 
snabbt och effektivt löser hud-, tvål- 
och smutsavlagringar samt kalk-  
och lättare rostbeläggningar i ett  
och samma arbetsmoment.

• Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring 
• Självverkande 
• Ger en blank yta utan eftertorkning 
• Bakteriehämmande effekt

Toasan Toalettrent  
1 liter – art.nr: 160311

För rengöring av toalettstolar  
och sanitetsgods.

Surt rengöringsmedel som löser hud-, 
tvål- och smutsavlagringar samt 
kalk- och lättare rostbeläggningar

• Trögflytande 
• Lämnar en frisk efterdoft  
• Bakteriehämmande effekt 

Neusan Bassängtvätt  
5 liter – art.nr: 164763 

För regelmässig rengöring av sim- och 
badbassänger, pooler etc. Passar utmärkt även 
vid rengöring i dusch- och tvättutrymmen.

Neutralt medel som effektivt löser hud-, 
tvål- och smutsavlagringar samt 
lättare kalkbeläggningar i ett och 
samma arbetsmoment. Innehåller inte 
några organiska lösningsmedel. 
Reagerar ej med klor. 

• Lågskummande
• Påverkar ej vattnets klorvärde eller pH-värde
• Påverkar ej klordoseringsutrustningens funktion
• Påverkar ej vattnets pH-mätningsapparatur
• Påverkar ej filtrens funktion i reningsverken
• Påverkar ej fogmaterial
• Kan användas i kombiskurmaskiner, vid manuell  
  rengöring och högtrycksrengöring
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PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Cleanon Golvrent  
5 liter – art.nr: 161723

För regelmässig fuktrengöring och under-
hållsbehandling av polishbehandlade golv, 
terrazzogolv, stengolv och betonggolv samt för 
rengöring av obehandlade golv.

Ger polishbehandlade golv och övriga 
obehandlade golv en förstärkt lyster 
och smutsavvisande yta. 
Suveräna poleringsegenskaper. 

• Gör effektivt rent utan att skada polishytor 
• Kan användas vid såväl manuell som maskinell rengöring  
• Lågskummande 
• Kan högvarvspoleras

Trend Golvvårdsvax  
1 liter – art.nr: 160411 
5 liter – art.nr: 160413 

För ytbehandling av alla golv samt för regel-
mässig fuktrengöring och underhåll av golv 
som ytbehandlats med Trend Golvvårdsvax. 
Mycket lämplig på linoleumgolv. Kan vid regel- 
mässig fuktrengöring även användas på polishytor.

Bildar en elastisk, hård, smutsavvisande 
och lättstädad ytfilm som vid regel- 
mässig fuktrengöring med Trend 
Golvvårdsvax bygger upp Trendytan 
allt efter slitage. Polerbar.

• Slitstarkt filmbildande golvvax för ytbehandling av alla golv  
• Fantastiskt lätt att stryka ut
• Filmbildningstiden är kort, torkar snabbt 
• Nyläggning behöver inte göras om på 4-5 år 
• Endast en produkt för ytbehandling och underhåll/rengöring  
• Mycket god rengöringseffekt på ytbehandlade golv
• Lågskummande, vid rengöring även lämplig i kombiskurmaskin

PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Trapper Trapprengöringsmedel  
5 liter – art.nr: 162513

För regelmässig rengöring av trappor och 
entréplan. Speciellt utvecklat för rengöring och 
vård av stengolv, t.ex. terrazzo.

Suverän rengöringseffekt och  
fräsch doft. Lämnar ingen hinna eller 
kemrester på golvet.

• Ger en ren och smutsavvisande yta 
• Bevarar stenens ursprungliga lyster 
• Lämnar en fräsch doft efter rengöring

PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Trust Mattrengöringsmedel  
5 liter – art.nr: 169013

Flytande mattrengöringsmedel för rengöring  
av textilmattor med mattvättaggregat.  
Anpassat för såväl kall- som hetvattenaggregat.

Innehåller ämnen för att effektivt  
lösa fet smuts och har optimal  
tensidblandning för bra tvätt-  
och rengöringsresultat.

• Bra rengöringseffekt/tvättförmåga
• Högkoncentrerat
• Lågskummande
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PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Allrent Impregneringsvätska  
10 liter – art.nr: 166384

För impregnering/preparering av moppar och 
dukar i tvättmaskiner för städklart material.  
För regelmässig rengöring av golv och alla ytor 
som tål vatten. Används med fördel i våt- och 
hygienutrymmen och vid inredningsstädning, 
samt vid byggrengöring och installations- 
behandling av nya golv.

Löser snabbt och effektivt fet smuts, 
hud- och tvålavlagringar samt 
byggdamm bestående av gips,  
betong, kalk m.m.

• Suverän rengöringseffekt 
• Allroundmedel 
• Brett användningsområde 
• God kalkhämmande effekt

Cleanon Impregneringsvätska  
10 liter – art.nr: 161724 

Rengöringsmedel för impregnering/preparering 
av moppar i tvättmaskiner för städklart material. 
För regelmässig fuktrengöring och under-
hållsbehandling av polishbehandlade golv, 
terrazzogolv, stengolv och betonggolv samt för 
rengöring av obehandlade golv. 

Ger polishbehandlade golv och övriga 
obehandlade golv en förstärkt lyster 
och smutsavvisande yta. 

• Gör effektivt rent utan att skada polishytor 
• Kan högvarvspoleras

Trend Impregneringsvätska  
10 liter – art.nr: 160414

Golvunderhållsvax för impregnering/preparering 
av moppar i tvättmaskiner för städklart material. 
För regelmässig fuktrengöring och underhåll av 
golv som ytbehandlats med Trend Golvvårds-
vax. Kan med fördel även användas på polishytor.

Bygger vid regelmässig fuktrengöring 
upp Trendytan allt efter slitage.

• Mycket god rengöringseffekt på alla ytbehandlade golv
• Endast en produkt för underhåll/rengöring

PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Rapid Flytande Tvättmedel  
10 liter – art.nr: 169355

Avsedd för tvätt av städtextilier i professionella 
tvättmaskiner. Mycket lämpligt för tvätt av 
golvmoppar och städdukar. Kan med fördel 
användas i alla typer av tvättmaskiner för  
tvätt av alla slags textilier som tål vatten.

Bra tvättförmåga för att lösa fet smuts. 
Tvättar effektivt rent redan vid låga  
temperaturer 40 °C. Innehåller bakterie- 
tillväxthämmande ämnen som gör att 
tvättade moppar kan förvaras i  
mopplåda.

•  Tvättar hygieniskt rent 
•  Sparar energi 
•  Lågskummande 
•  Högkoncentrerat

Tarén Tvättpulver  
8 kg – art.nr: 163654

Avsedd för vit-/kulör- och fintvätt samt 
mopptvätt och tvätt av städtextilier innehål-
lande mikrofiber. Även lämplig för handtvätt.

Högkoncentrerat kompakttvättpulver 
som innehåller blekmedel-/perkarbonat 
som aktiveras vid tvättemperaturer 
över 60 °C. Tvättar golvmoppar rena vid 
60 °C och sparar därför energi. Tvättar 
rent i 40–60 °C oberoende av textiltyp 
och smutsighetsgrad.

•  Parfymfritt och dammfritt
•  Fosfatfri och Zeolitfri
•  Lågdoserande 
•  Låglöddrande
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PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE EGENSKAPER FÖRDELAR

Gipeco-Moppen Grön  
30 cm – art.nr: 420156
40 cm – art.nr: 420155
60 cm – art.nr: 420154

Fukt-/våtmopp för effektiv djuprengöring av 
golv. Passar alla städsystem.

Unik ögelkonstruktion med en 
högkvalitativ materialkomposition. 
Kardborrevelour av mycket hög kvalité. 
Slitstark och lång livslängd. 

• Överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption
• Fördelar vätskan jämt över hela städytan 
• Låg vikt och låg friktion 
• Kvalitetsgaranti, klarar mer än 2000 användningar och tvättar
 

Gipeco-Moppen Vit  
30 cm – art.nr: 420195
40 cm – art.nr: 420164
60 cm – art.nr: 420152 

Fukt-/våtmopp för effektiv djuprengöring av golv.
Passar alla städsystem. Även utmärkt för 
polishutläggning.

Unik ögelkonstruktion med en 
högkvalitativ materialkomposition. 
Kardborrevelour av mycket hög kvalité. 
Slitstark och lång livslängd.

• Överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption
• Fördelar vätskan jämt över hela städytan 
• Låg vikt och låg friktion 
• Kvalitetsgaranti, klarar mer än 2000 användningar och tvättar

Gipeco-Moppen med ficka, grön 
40 cm – art.nr: 420162
60 cm – art.nr: 420150

Fukt-/våtmopp för rengöring av golv, anpassad 
för städarbete vid sköljning och urpressning i 
mopp-/svabbpress.

Moppen behöver inte lossas från 
moppstativet vid sköljning och 
urpressning i mopp-/svabbpress, 
hänger kvar i styrfickan. Mycket hög 
materialkvalité. Unik ögelkonstruktion.

• Överlägsen fuktabsorption och smutsupptagning 
• Slitstark, klarar mer än 2000 användningar och tvättar

Miljö-Moppen  
40 cm – art.nr: 420181
60 cm – art.nr: 420180
90 cm – art.nr: 420183

För torr städmetod på golv vid ytrengöring/
dammupptagning. Avsedd att prepareras/im-
pregneras med Dusty Dammbindningsmedel. 

Unik ögelkonstruktion med en 
högkvalitativ materialkomposition. 
Kardborrevelour av mycket hög kvalité. 
Slitstark och lång livslängd.

• Låg vikt och låg friktion 
• Extremt god partikelabsorption vid impregnering  
  med Dusty Dammbindningsmedel 
• Kvalitetsgaranti, klarar mer än 1500 användningar och tvättar

Micro-Moppen  
30 cm – art.nr: 420220
40 cm – art.nr: 420219
60 cm – art.nr: 420218

Mikrofibermopp för torr- och fuktmoppning vid 
ytrengöring av golv. Kan prepareras/impregneras 
med Dusty Dammbindningsmedel.

Mikrofibergarn och kardborrvelour av 
mycket hög kvalité.

• Mycket god rengöringsförmåga/dammupptagning  
• Kan användas utan kemikalier
• Låg friktion 
• Klarar mer än 700 användningar och tvättar
  

Gipeco Städduk, mikrofiberduk   
Blå – art.nr: 410160
Grön – art.nr: 410161
Röd – art.nr: 410162

För allmän rengöring av hårda ytor. Används torr 
eller fuktig. Särskilt lämplig som städklar duk.

Stickade mikrofiberöglor.
Klarar att tvättas i 90 °C.

• Hög uppsugningsförmåga 
• Lång livslängd, klarar mer än 500 användningar och  
  tvättar vid tvätt i 60 °C, förutsatt att tvättråden följs. 
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