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MINSKA
MILJÖPÅVERKAN 
UPP TILL 85%
Vill du vara med och revolutionera 
städbranschen för en friskare värld?



Allrent
Högkoncentrerat, oparfyrmerat                       
allrengörinsgmedel. Rengörande och          
fettlösande egenskaper. För rengöring av 
vatten-   beständiga ytor och golv.
17940001: 1L (12/frp)
17940005: 5L (2/frp)
pH-värde: koncentrat: 11, brukslösning: ca 7,5

Grovrent
Högkoncentrerat, oparfyrmerat 
grovrengöringsmedel. För rengöring av 
vattenbeständiga ytor och golv. 
17950001: 1L (12/frp)
17950005: 5L (2/frp)
pH-värde: koncentrat: 11,4, brukslösning.: ca 8,5

Golvsåpa
Koncentrat. För trägolv, linoleumgolv,       
marmor, skiffer och granitgolv.
17960001: 1L (12/frp)
pH-värde: koncentrat: 10, brukslösning: ca 7,5

Stensåpa
Koncentrat. För marmor, klinker, terazzo, övr. 
stengolv
17970001: 1L (12/frp)
pH-värde: koncentrat: 10, brukslösning: ca 7,5

GREENIUM STÄDSERIE

lägre miljöpåverkan jämfört
med standard allrent

effektivare vilket halverar
arbetsinsatsen

biologiskt nedbrytbart återvunnen plast i förpackningen

Upp till

85% 100%
100% 50%

VARFÖR LIV GREENIUM?
Upp till

Sanitetsrent Sur
Koncentrat. Löser effektivt kalk, tvål, rost-och 
oxidfläckar. För sanitetsgods, duschar, väggar 
och golv av kakel eller klinker.
17980001: 1L (12/frp)
pH-värde: koncentrat: 2, brukslösning: ca 4

Sanitetsrent Alkalisk
Koncentrat. Löser effektivt smuts-och fettav-
lagringar. För sanitetsgods, duschar, väggar 
och golv av kakel eller klinker. 
17990001: 1L (12/frp)
pH-värde: koncentrat: 11, brukslösning ca: 9

Skurmaskin
Högkocentrerat, oparfyrmerat. 
Löser effektivt upp orenheter på ytor och 
golv. Påverkar inte plast så att den styvnar.        
Lågskummande.
17020005: 5L (2/frp)
pH-värde: koncentrat >13,5 brukslösning: ca 10,5

Vi bestämde oss för att göra
skillnad på riktigt
När man pratar om att en produkt är ”mest
hållbar” brukar det innebära att den är 
minst skadlig. Men vi bestämde oss för att 
sätta ribban betydligt högre.
 Vi ville utveckla en serie rengöringsmedel 
som faktiskt inte har någon miljöpåverkan 
alls – utan att kompromissa med
effektiviteten. Resultatet blev Liv Greenium, 
en växtbaserad produktserie för lokalvård 
som har upp till 85% lägre miljöpåverkan 
jämfört med traditionella städprodukter 
baserade på fossila råvaror. Samtidigt som 
de i många fall är dubbelt så effektiva.

Revolutionerande resultat
Men fungerar de lika bra som traditionella
städprodukter? Ja, faktum är att studier visar
att Liv Greenium till och med är betydligt
effektivare. Liv Greenium Allrent halverar till
exempel behovet av mekanisk bearbetning 
för att uppnå mer än 98% rengöringseffekt. 
Det ger i sin tur mindre belastning på 
kroppen och mindre slitage på ytorna. 
Utan att du behöver öka dosering eller 
verkningstid

Liv Greenium förbättrar även arbetsmiljön i
och med att produkterna inte innehåller 
några lösningsmedel. Det gör dem mindre 
fräna i doften och bidrar till en bättre luft-
kvalitet.

Hur fungerar det?
Alla rengöringsmedel innehåller tensider, ett
ämne som gör att olja och vatten kan 
blandas. Normalt är dessa tillverkade av 
lösningsmedel som sedan rinner ut i 
avloppet. Men våra erfarna kemister lyck-
ades hitta ett sätt att byta ut dem mot enbart   
växtbaserade tensider.
Dessutom valde vi enbart RSPO-certifierade
tensider vilket garanterar att de är hållbart
framställda, både ur ett socialt och miljö- 
mässigt perspektiv. 
Alla ingredienser i Liv Greenium är lätt      
nedbrytbara och upp till 100% av de som 
används kommer från förnyelsebara
växtbaserade källor.



Greenium utvecklas, tillverkas och marknadsförs av Clemondo som sedan 1952 har utvecklat 
produkter och tjänster baserat på djupa kunskaper om hållbarhet, formulerad kemi, använd-
ningsområden och kundernas affärsmässiga utmaningar. Resultatet blir trygga och effektiva 
helhetslösningar för rengöring och hygien som möter marknadens behov – både idag och i 
framtiden. Mer info på clemondo.se/greenium

VÅR VISION:
NOLLBARHET
Vi har alla ett ansvar. Och vi tänker ta vårt.
Vår ambition är att vi 2030 ska ha noll utsläpp till 
mark, vatten och luft 
under tillverkning, transport och användande. Vi kallar 
det för Nollbarhet. 
Nu tar vi ytterligare ett steg mot den visionen. 
Greenium är en unik typ av rengöringsprodukter som 
är helt vegetabiliska. Det minskar inte bara miljö- 
påverkan med upp till 95%, utan gör dem dessutom 
upp till 40% mer effektiva. 

Redo att ta ett rejält kliv mot en nollbar framtid? 
Med Greenium är det enklare än någonsin.


