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KAN MAN STÄDA MED
HOKUSPOKUS-VATTEN?
För de flesta av oss är det svårt att acceptera obeprövade koncept och 
metoder. Att städa med ultrarent vatten kan för många kännas som en 
osäker städmetod, men allt fler upptäcker fördelarna med denna metod 
och vi vill berätta varför!

VAD ÄR ULTRARENT VATTEN?
Ultrarent vatten är vanligt kranvatten som filtrerats. Filtermassan avjoniserar och 
filtrerar kranvattnet från kalk, klor, salt och övriga mineraler. Resultatet blir att de  
positiva och negativa laddningarna i vattenmolekylerna direkt börjar söka nya partiklar 
att binda till sig. I städsammanhang betyder det att vattnet aktivt ”plockar upp”  
smutsen.  Det ultrarena vattnet tränger också lättare in i ojämnheter eftersom den  
normala ytspänningen är borttagen. Det faktum att inga kem eller kalkrester lämnas 
kvar gör också ytan renare och mer lättstädad.



VARFÖR ANVÄNDA ULTRARENT VATTEN?
Självklart för miljöns skull! 

Men också för att användning av ultrarent vatten ger:

HUR SKA VI GÖRA DET?
Traditionellt så har ultrarent vatten använts till yttre fönsterputs med den stora förde-
len att nå höga höjder utan stege. Men på senare år så har man sett fördelarna med 
vattnets egenskaper även interiört. I början handlade det mest om att använda det på 
speglar och glaspartier men vi förespråkar metoden som en helhetslösning. 

För att nå optimalt resultat rekommenderar vi moppar och dukar i mikrofiber och att 
man investerar i ett professionellt moppimpregneringssystem till städvagnen. Givetvis 
behövs ett filtersystem för att ”tillverka” ultrarent vatten som grund.

FUNGERAR DET PÅ ALLA TYPER AV SMUTS?
Ultrarent vatten fungerar inte till alla typer av smuts.   
Vid kalkavlagringar och mycket feta ytor behöver anpassade kem användas som ett 
komplement. Men för daglig städning av möbler, väggar, golv, fönster, speglar och 
även toaletter fungerar det utmärkt.

• Betydande minskning av kemikalier
• Lägre kostnad
• Minskad risk för överkänslighet  

p.g.a. kemikalier (allergi)
• Bättre resultat

• Förenklad städmetod
• Ingen överdosering
• Mindre lagerhållning av kem
• Minskad risk för problem med kem 

som tar slut



AQUA PURE  
RENVATTENFILTER
Aqua Pure Renvattenfilter är ett komplett filtersystem 
som enkelt kan kopplas in på en kallvattenkran utan att 
en fackman krävs. Slang och kopplingar är anpassade 
för att vara trycksatta, men vi rekommenderar ändå att 
stänga av kallvattenkranen när man filtrerat och tappat 
det ultrarena vattnet. 

Med en snabbkoppling kan du enkelt koppla bort filtret 
för att återställa kranen till normal användning. Kontroll 
av filtret och filterbyte kan enkelt skötas av användaren.

• Enkel inkoppling, ingen fackman krävs

• Snabbkoppling för att kunna använda kranen enkelt

• Tre adaptrar medföljer för att passa de flesta kranar på 
marknaden

• Genomgående VVS-kopplingar i metall med  
tryckgodkänd slang (godkänd av Boverket)

• Dubbla filtersäckar som ger ca 4000 liter vatten 

• Inbyggd filtermätare visar när det är dags för filterbyte

• Enkelt att byta filter utan fackman

• Levereras med hjul 

• Funktionell tappkran med Gardenakoppling för att 
kunna koppla på trädgårdsslang till fönstertvätt 
utomhus

Aqua Pure Renvattenfilter, art.nr. 166363

På följande
sidor ger vi

information om
den utrustning vi 
rekommenderar!

När TDS-mätaren visar 10 är 
det dags att byta filter (efter ca 
4000 liter vatten)

Kapacitet Upp till ca 4000 liter

Mått (LxBxH) 330x290x660 mm

Vikt 17,5 kg

Art.nr. 166363



AQUA PURE & ACTIVA XBOX CONTROL 
För att nå bästa resultat rekommenderar vi ett komplett system. 

På bilden ser du ett exempel på en vagn som är utrustad med ett patenterat spraysystem där du 
enkelt och ergonomiskt fuktar golvmopparna med valfri mängd ultrarent vatten. Vi rekommen-
derar att du använder mikrofibermoppar och dukar av hög kvalitet. När du har fyllt 5-litersdunken 
och sprayflaskan med ultrarent vatten så har du allt du behöver för den dagliga städningen.

Med våra Svanenmärkta moppar och dukar tillsammans med ultrarent vatten och  
Controlsystemet så har du ett miljösystem för framtiden.

• Activa Control System för moppimpregnering
• Activa xBox – förvaring med många fördelar
• Activa RollBox för 30-literspåsar
• Reglerbart handtag och sopsäckshållare
• Plats för 4 st stativ
• Dubbla tvättpåsar
• 6-litershink med flipplock
• Tröskelklättare och riktningshjul
• Förbättrad stomme

Storlek Stor

Kapacitet
Upp till 60 moppar och 
påfyllningsmaterial

Mått (LxBxH) 1170x680x1160 mm

Art.nr. 149397



Microdukar Eco Moppar

SaniFix-borste

Fönsterduk Eco

Spraysystem 
i mopplådan

Skaft & stativ

Dubbelverkande
sprayflaska 360o

”Med våra Svanenmärkta moppar 
och dukar tillsammans med ultrarent 
 vatten och Controlsystemet så har du 
ett miljösystem för framtiden!”



AQUA PURE & ACTIVA MICRO CONTROL
Vid små till medelstora objekt kan man med fördel använda städvagnen Activa Micro Control 
tillsammans med Aqua Pure systemet. Vagnen är fullt utrustad med plats för påfyllnings- 
material, 70-liters sopsäck, hink för torkdukar, krokar, skaft och stativhållare, tröskelklättrare  
och ett moppimpregneringssystem som drivs med en 3-liters tryckspruta. 

Fyll trycksprutan med ultrarent vatten och pumpa upp trycket – sedan är det laddat för  
dagens städning! Använder du också engångsmaterial, som på bilden, så har du ett helt  
kemikaliefritt system. 

• Activa Micro Control system
• Activa xBox-förvaring med många fördelar
• Plats för ett skaft och stativ, två krokar
• 70-liters sopsäck, tröskelklättrare
• 6-liters duklåda med lock
• Lättrullade hjul (100 mm)

Storlek Liten

Kapacitet
Ca 20 moppar och  
påfyllningsmaterial

Mått (LxBxH) 800x680x990 mm

Art.nr. 166365

På vagnen finns en 3-liters 
tryckspruta med tryckmätare

Impregnera mopparna 
direkt på städvagnen.



Engångsmoppar

Dubbelverkande
sprayflaska

WC-rengöringsblock 
i pimpsten

Mirakelsvampar

Engångsdukar 
i dispenser

Spraysystem 
i mopplådan

Skaft & stativ

”Använder du engångsmaterial så 
har du ett helt kemikaliefritt system!”

Tryckspruta



ACTIVA XBOX CONTROL, art.nr. 149397ACTIVA MICRO CONTROL, art.nr. 166365

AQUA PURE RENVATTENFILTER
Art.nr. 166363

FILTERSET AQUA PURE, 2-PACK
Art.nr. 168877

TRYCKSPRUTA ORION 3L PRO+
Art.nr. 148298

SLANG MED SPRAYPISTOL
Art.nr. 168878



ACTIVA GREY MOPP
Svanenmärkt mikromopp för normalt smutsade 
ytor. Hög kapillärkraft. Hög absorbtion - klarar 
större städyta.

Art.nr. 40 cm 149305
Art.nr. 60 cm 146415

ACTIVA PREMIUM MOPP
Torr- och fuktmopp i mikrofiber. 4-lagersmopp 
med extremt hög absorption och rengörings-
effekt.

Art.nr. 40 cm 166725
Art.nr. 60 cm 166726

ACTIVA JUST ONCE WET MOP
Engångsmopp speciellt framtagen för fuktstädning, 
men fungerar också utmärkt för torrstädning.  
100 st/fp.

Art.nr. 40 cm 149292
Art.nr. 60 cm 149293

ACTIVA JUSTONCE ENGÅNGSDUK
Tålig städduk i nonwoven. Kan användas både torr 
och fuktig. Perforerad öppning på förpackningen. 
330x300 mm. 100 st/fp.

Art.nr. Blå 160502 
Art.nr. Röd 160503

ACTIVA ECO MICROFIBERDUK 

Mikrofiberduk med hög kvalitet och funktion. Kan 
användas torr eller fuktig, med eller utan kem. 
Storlek 32x32 cm.

Art.nr. Blå 149231 
Art.nr. Röd 149232

ACTIVA ECO FÖNSTERDUK
Finvävd mikroduk speciellt framtagen för speglar, 
glasytor och rostfria ytor. Ger ett luddfritt resultat. 
Storlek 40x50cm.

Art.nr. 149243

ACTIVA DOUBLE ACTION SPRAY
Sprayar både när du trycker in och släpper ut 
handtaget. Vitonpackning. Sprayar 1,3 ml/pump-
ning. 500 ml.

Art.nr. 143082

ACTIVA WC CLEANING BLOCK
Tar bort kraftiga kalkavlagringar, mögel och rost 
i toalettstol och i handfat. Tillverkat av pimpsten. 
Repar inte när det används blött. 

Art.nr. (med handtag) 149197
Art.nr. (utan handtag) 149198

SANIFIX-BORSTEN
Utformad för att rengöra där det normalt är svårt 
att komma åt. Borsten är autoklaverbar.

Art.nr. Blå 149203 
Art.nr. Röd 149204

MAX MIRAKELSVAMP
Det behövs inga kemikalier - fukta med vatten, 
krama ur, gnugga lätt och fläckarna försvinner. Har 
en lätt slipande effekt.  
10x6 cm.

Art.nr. 149358

ACTIVA FLEXI MOVE STATIV
Justerbart stativ som gör det enkelt att komma 
åt under låga möbler. Skaftleden skjuts enkelt åt 
sidan vilket ger en längre räckvidd. 

Art.nr. 40 cm 149284
Art.nr. 60 cm 149285

ACTIVA GLOBE SKAFT 100-170 CM
Ställbart redskapsskaft, 100-170 cm med krage 
och rörlig kula i gummi. Underdel i anodiserad 
aluminium.

Art.nr. 149252
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