
i-spraywash

Rengörings  
metoden som  
stannar kvar



i-spraywash
 

Att hålla någorlunda rent i större områden som t.ex 

duschen, toaletten och kök är svårt. Folk har inte 

tillräckligt med tid och existerande metoder är 

antingen dyrt, svårt att lära sig eller svårt att jobba 

med. i-spraywash är det enda rengöringssystemet i 

världen som är baserat på rengöringstabletter.  

I-spraywash systemet är en plug & play pistol med 

integrerad doseringsfunktion. Det har ett speciellt 

munstycke som skapar aktivt skum som verkligen 

håller sig fast vid ytan. Allt du behöver är en 

vattenslang och rätt i-spraywash rengöringstablett 

och du är redo! Användaren behöver inte tänka på hur 

systemet fungerar, bara var man ska spraya. 

Renare ytor med  
80% mindre påverkan  

på miljön

Funktioner

Designad för snabb rengö-
ring av stora ytor.

Perfekt för alla, lätt och 
praktiskt

Förbättrad ergonomi

Rengör 2-300m2 med  
bara en rengöringstablett
Spara tid och pengar

Riktigt ren betyder  
också riktigt grön



Snabbare
Att rengöra 1m2 på bara en sekund 
innebär att du sparar upp till 50% 
arbetstid. Mindre är mer. Snabbare 
skumtäckning och mindre skum på golvet 
innebär att du sparar tid när du sköljer av. 

Renare
Det speciella skummunstycke och 
rengöringstabletter skapar ett effektivt 
och aktivt skum som fäster sig vid ytor 
och även till hörn som är svåra att nå. 

Miljövänligare
I-spraywash sparar upp till 25% av 
kemikalier och 50% av vattnet jämfört 
med traditionella skumrengöringsmedel. 
Alla i-spraywash rengöringstabletter är 
biologiskt nedbrytbara och miljövänliga 
och utvecklade bara med de bästa aktiva 
komponenterna, bra för både användaren 
och miljön. 

Säkrare
i-spraywash är 2-3 gånger lättare än  
de flesta vätskerengöringssystem vilket 
minskar belastningen på handleden, 
armen, axeln och ryggen.  
De koncentrerade rengöringstabletterna 
ser till att du aldrig över- eller 
underdoserar dina kemikalier. Systemet 
använder en färgkodningssystem för att 
organisera din dagliga rengöring. 

...och bättre för alla!
Det har aldrig varit så här lätt, säkert och 
effektiv att göra rent  och desinficera! 
Inga fler tunga lyft eller transporter av 
flytande kemikalier i koncentrat eller 
utspädd form. i-spraywash späds ut och 
fördelas automatiskt. Allt du behöver 
göra är att välja rätt rengöringstablett för 
ditt nuvarande uppdrag.

i-spraywash har 
en >80% LÄGRE 

påverkan på 
miljön än redan 

existerande 
metoder!

Sparar 50%  
vatten

Liten kompakt 
förpackning 

=
Mindre utrymme, 

transport, lagring och 
hantering

Bara 2.66g av 
plast används per  

rengöringstablett jämfört 
med 61,8g per 1L  

flaska av kemikalier 

Reducerar 
plast 
råolja

co2

logistik
vatten



Färgkodad rengöring
i-spraywash konceptet  
inkluderar färgkodade 
behållare för 
rengöringstabletterna, 
tablettpaket och 
utrustning. Lätt 
väggmontering för enkel 
och säker förvaring. 

Sänk fraktkostnaderna
1 koncentrerad tablett är 
lika med 1L av flytande 
koncentrat. Istället för  
18 flaskor flytande 
koncentrat så får du  
18 tabletter i en liten 
kompakt kartonglåda. 
Detta minskar 
miljöpåverkan med minst 
80%. Dessutom minskar 
i-spraywash din 
vattenförbrukning upp  
till 50%.

Två skumfilter
i-spraywash kommer 
med två skumfilter.  
Det vita skumfiltret 
producerar snabbt, fint 
och kompakt skum.  
Det svart skumfiltret 
används för att skapa  
en ökad skumeffekt och 
mer koncentrerat skum 
vilket är utformat för 
golvrengöring.

Maximal effekt
Kombinera i-spraywash 
med i-scrub 21B och 
i-moppen för en ännu 
djupare rengöring. 
Använd i-fiber 
sortimentet för att 
avsluta jobbet.

Välj rätt 
rengöringstablett
Vi erbjuder 5 olika 
rengöringstabletter för 
olika rengörings- och 
desinfektionsuppgifter
uppgifter.

Anslut till vattenslang
Anslut bara till en 
vattenslang med normalt 
vattentryck. Funkar med 
kallt, ljummet och varmt 
vatten.

Integrerad dosering 
i-spraywash har en 
funktion för justering av 
doseringen som behövs. 
Vrid för att justera 
önskad rengöringseffekt. 

2 i 1, klicka  
av-klicka på
När du är klar med 
sprutning av skum, klicka 
bara av skummunstycket 
och klicka på sköljmuns-
tycket och börja skölj



Vanligt skum

Vanligt skum

Vanligt skum

Aktiv i-spraywash skum

Aktiv i-spraywash skum

Aktiv i-spraywash skum

Skum som 
fastnar

När du applicerar ett tunt lager skum på väggen med 
i-spraywash så fastnar det verkligen. Det betyder  
mindre sköljande av tungt och luftigt skum på golvet.  
Detta betyder att mindre vatten och kemikalier ger 
dig ett mycket bättre rengöringsresultat och kommer 
att spara dig både tid och vatten när du sköljer.

START START

START

2 min

2 min 2 min



En lösning
flera användningar



CleaningTab 1 
För periodisk avkalkning av alla ytor  
som tål vatten, inklusive väggar, golv, 
bord, speglar, utrustning, maskiner  
och lager. Effektiv mot kalk och  
förhindrar kalkavlagring.
pH: 1,5

CleaningTab 9
För daglig och seriös rengöring av  
alla ytor som tål vatten, inklusive väggar, 
golv, bord, utrustning, maskiner och  
lager. Effektiv mot kroppsfett, djurfett, 
vegetabiliska oljor, fetter och smuts. 
pH: 9,5

CleaningTab 12
För djuprengöring under mycket 
smutsiga förhållande som tål vatten, 
inklusive väggar, golv, bord, utrustning, 
maskiner och lager. Effektiv mot 
kroppsfett, djurfett, vegetabiliska  
oljor, fetter och smuts. 
pH: 12

i-spraywash rengöringstabletter
 

i-spraywash rengöringstabletter är utvecklade och tillverkade enbart för användning i 

i-spraywash systemet. Vi erbjuder en blandning av olika rengöringstabletter för olika 

rengörings- och desinfektionsbehov Det finns rengöringstabletter för avkalkning, daglig 

och djuprengöring. Våra ChlorTab Extra och DesTab är bland de mest effektiva 

desinfektionsmedel i branschen och kommer dramatiskt att öka nivån på renligheten.

Varje låda  
innehåller 

18 rengörings-
tabletter.

ChlorTab Extra
Klordesinfektion och rengöring av alla 
ytor som tål vatten, inklusive väggar, 
golv, bord, utrustning, maskiner och lager. 
Effektiv mot bakterier, biofilm, virus och 
svampar. Stark luktkontroll.
pH: 6,0

DesTab
Aktiv syredesinfektion och rengöring av 
alla ytor som tål vatten, inklusive väggar, 
golv, bord, utrustning, maskiner och lager. 
Effektiv mot bakterier, biofilm, virus och 
svampar. Stark luktkontroll.
pH: 4,5

och tillgängligt  
med lukt

och tillgängligt  
med lukt

och tillgängligt  
med lukt



Använd mig när du är klar med 
att skumma ytan. Koppla bort 
skummunstycket, fäst 
spraymunstycket och börja 
skölja.

Tekniska specifikationer 
 

 

Vikt med skumsprayen  0,8 kg

Storlek med skumsprayen  34x19cm

Vikt med sköljmunstycket  0,4 kg

Storlek med sköljmunstycket  15,5x16cm

Vattentryck:   2-4,5 bar

Maximal temperatur vid användning:  45 º

Minimal temperatur vid användning:  5 º
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i-spraywash är tillgänglig 
i två versioner. Du kan 
antingen komplettera den 
med Gardena klickfäste eller 
Nito fäste för vattenslangen.  


