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Z-Water är ett färg- och doftfritt 
rengöringsmedel helt utan tensider, 
fosfater och konserveringsmedel.

SANNOLIKT VÄRLDENS 
BÄSTA RENGÖRANDE VATTEN

Snällt mot hälsan,  
miljön och klimatet 
– elakt mot smutsen!



FRAMTIDENS RENGÖRINGSMEDEL

Följ med oss  
in i framtiden
I dag ställs det högre krav än någonsin att 
minska sin negativa påverkan på hälsa, miljö 
och klimat – liksom att hålla nere kostnader. 
      Lösningen heter Z-Water. Ett riktigt super-
miljövänligt rengöringsmedel som är snällt mot 
människor, skonsamt mot naturen och som 
kan tillverkas till låg kostnad i en verksamhet. 

Ett revolutionerande rengöringsmedel
 

Z-Water är framtiden. Det är ett Svanenmärkt rengöringsmedel som 
förbluffande nog till mer än 99 procent består av vanligt vatten. Dess 
effektiva rengörande egenskaper beror på en unik och patenterad 
framställningsprocess. Resultatet är ett revolutionerande miljövänligt 
och mångsidigt rengöringsmedel som fungerar till både städ, tvätt 
och disk. 

För en bättre arbetsmiljö
 

Färska studier visar att det är lika farligt att utsättas för ångorna från 
traditionella städkemikalier, som det är att vara storrökare. För gravida 
kvinnor ökar dessutom risken kraftigt att deras barn får astma. 
      Z-Water avger inga hälsovådliga sprayångor. Det är ett färg- och 
doftfritt rengöringsmedel, helt utan gifter.   

 Tillverka själv med Z-Water Generator  
– billigt, klimatsmart och återbruk
Z-Water kan köpas färdigt, eller tillverkas på plats direkt i en verksam-
het med en Z-Water Generator, vilket minskar behovet av transporter. 
Flaskor och dunkar kan också återbrukas om och om igen. Samman-
taget sänker detta utsläppen av CO2, samtidigt som det kan sänka 
kostnaderna med upp emot 50 procent i en verksamhet. 

Fördelarna med Z-Water
• Kemikaliefri rengöring

• Avger inga skadliga sprayångor

• Innehåller inga miljögifter

• Klimatsmart val

• Egentillverkning till låg kostnad

• För städ, disk & tvätt.

Alla förtjänar att få arbeta i en giftfri miljö och att inte 
behöva utsättas för hälsofarliga kemikalier i sin vardag. 
Något som är fullt möjligt med Z-Water. 
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Z-Water är ett imponerande rengöringsmedel på många olika sätt. Förutom att det är 
unikt miljövänligt, har det mängder med praktiska användningsområden. 

Städa och rengöra
Z-Water ersätter alla vanliga rengöringsmedel för 
daglig städning, som exempelvis allrengöring för 
fasta ytor, fönsterputs, samt som rengöringsmedel 
för sanitetsutrymmen. Särskilt lämpliga använd-
ningsområden är förskolor, skolor, seniorboenden, 
vårdhem och offentliga miljöer. Medlet löser fett 
och smuts omedelbart, samtidigt som det är skon-
samt mot materialen. 

Tvätta textilier
Z-water kan också användas för tvätt av textilier. 
Med vårt unika tvättsystem får ni en välfungeran-
de och anpassad helhet utefter just era specifika 
behov. Det innebär bland annat att tvätten antingen 
sker enbart med Z-Water, eller med traditionellt 
tvättmedel och sköljmedel om så önskas. Använ-
daren har alltså 100 procent frihet att välja själv.

Diska och rengöra kök och 
servering
Z-Water är extra lämpligt för rengöring i miljöer där 
mat hanteras, tillagas och serveras. Därför är det 
ett alldeles utmärkt rengöringsmedel för diskning 
och städning i storkök. Z-Water är effektivt när det 
kommer till att avlägsna fett och proteiner. Det är 
också harmlöst om det av misstag skulle komma i 
kontakt med mat eftersom det inte är hälsofarligt.

Avlägsna virus och bakterier 
Alkaliska medel likt Z-Water rekommenderas av 
Folkhälsomyndigheten för deras goda förmåga när 
det kommer till att avlägsna virus och bakterier. 
Därför är Z-Water ett utmärkt rengöringsmedel 
för exempelvis offentliga miljöer, skolor, univer-
sitet, gym, badhus och andra miljöer där många 
människor nyttjar lokaler och andra utrymmen. 

Exeptionellt mångsidigt! 

Använd QR-Koden för 
att se vår film om hur 
du städar med Z-Water.

Använd QR-Koden för 
att se vår film om hur 
du tvättar med Z-Water.

Använd QR-Koden för 
att se vår film om hur 
du diskar med Z-Water.

Använd QR-Koden för 
att se vår film om hur 
du decinficerar med 
Z-Water.



Arbetsmiljön är otroligt viktig
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Z-Water är ett färg- och doftfritt rengöringsmedel helt utan traditionella städkemikalier. 
Det avger inga hälsovådliga sprayångor och det är inte hudirriterande. Något som har 
fått Z-Water att bli mycket omtyckt av användarna inom städbranschen. 

Enligt en norsk studie från 2018 är det lika farligt att regelbun-
det utsättas för kemikalieångor från traditionella rengörings-
medel, som att röka runt tio cigaretter om dagen.  
     Men inte bara det. Barn till kvinnor som under graviditeten 
regelbundet utsätts för städkemikalier, löper en högre risk att 
utveckla astma och få problem med luftvägarna.  
     Tillsammans med hudirritation, allergier, andningsproblem 
och annat som städkemikalier kan orsaka, bidrar alltså dessa 
medel till ohälsa och allvarliga arbetsmiljöproblem. 

Harmlöst att använda 

Med Z-Water kan vi eliminera dessa problem och risker. Detta 
eftersom Z-Water till mer än 99 procent består av helt vanligt 
vatten. Medlet innehåller inga gifter, färgämnen, parfymer, 

eller frätande ämnen som kan skada den som använder 
Z-Water i sin arbetsvardag. Det är harmlöst att få på sig och 
det avger inga hälsovådliga sprayångor/aerosoler som skadar 
lungor och luftvägar.  

Omtyckt av personalen 
Av dessa skäl har Z-Water blivit en mycket omtyckt produkt 
av användarna inom städbranschen. Städchefer vittnar om 
friskare personal och färre sjukskrivningsdagar efter att de 
har övergått till Z-Water. 
    Z-Water är också mera lättanvänt än traditionella städkemi-
kalier. Bland annat krävs färre städmoment och färre mono-
tona rörelser. Något som förbättrar ergonomin, vilket i sin tur 
bidrar till färre belastnings- och utmattningsskador. 
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Acidic / Surt 
vatten

Andra  
alkaliska 

vatten

Ozon-
vatten

Ultraret  
vatten

Rengörings-
förmåga

 
Mycket bra Bra Bra Dåligt Dåligt

Desinfice-
rande effekt

 
Mycket bra Mycket bra Dåligt Bra Dåligt

Rostfräm-
jande/ 
korrisivt

 
Nej Ja Nej Ja Nej

 
Lagringstid

 
Flera år Dagar Dagar 15 minuter År

Efterskölj-
ning krävs

 
Nej Ja Nej Ja Nej

Miljömärkt  
Ja Nej Nej Nej Nej

Sannolikt världens bästa 
rengörande vatten

Det som utmärker Z-Water är följande:
1. Miljömärkt med Svanen
2. Lagringsbart i mer än två år
3. Bevisat hög rengörande förmåga

4. Fungerar som städ, tvätt- och diskmedel
5. Avlägsnar virus och bakterier
6. Klimatsmart återbruk av flaskor & dunkar
7. Fungerar till alla städytor

Idag finns det flera olika rengöringsvatten på marknaden, varav många säger sig göra 
ungefär samma sak. Därför kan det vara krångligt att veta skillnaden mellan de olika pro-
dukterna som finns att köpa.  
     Vad är det då som utmärker Z-Water från övriga medel? När vi valde ut vilket ren-
göringsvatten vi ville erbjuda våra kunder, så upptäckte vi flera viktiga egenskaper hos 
Z-Water som inga andra rengörande vatten på marknaden har sammantaget. 
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Vilken väg väljer ni?
Den linjära vägen? 

Den linjära vägen går från råvaruproduktion till avfall och innehåller många olika håll-
punkter under resans gång. Något som innebär många tillfällen för klimatpåverkande 
utsläpp och ökade kostnader i form av exempelvis produktion, transporter, lagring och 
hantering. De allra flesta rengöringsprodukter på marknaden följer den linjära vägen.

Olje-
ra�naderi

Plastråvara

Produktion av
förpackning

Produktion av 
rengörnings-

medel 

Avfall

Grossist-
lagerÅterförsäljare

500 st

Linjär modell gråare:
Cirkulärt återbruk:
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Den cirkulära vägen? 

Om ni väljer den cirkulära vägen som Z-Water System erbjuder kan ni producera eget 
tvätt-, disk-, och rengöringsmedel direkt i er verksamhet. Tillsammans med återbruk av 
flaskor och dunkar kan ni på så sätt kraftigt reducera både klimatutsläpp och kostnader 
för inköp, transporter och hantering av rengöringsmedel. Något som gör Z-Water till ett 
oöverträffat miljövänligt och klimatsmart rengöringsmedel. Unikt på marknaden. 

Cirkulärt återbruk:



Örebro universitet
På Örebro universitet har Z-Water använts som 
tvätt- och rengöringsmedel sedan 2019 och det är 
ingen överdrift att påstå att nöjdheten är stor.
– Det har gått strålande bra. Vi använder ett enda 
medel till alla ytor, till toaletter och vi använder det 
för att tvätta med, säger Carina Boman-Helgesson, 
som är lokalvårdschef på Örebro universitet. 

Olofströms kommun
När Olofströms kommun började använda Z-Water 
i sin verksamhet sjönk deras kostnader för tvätt- 
och rengöringsmedel med hela 46 procent. Renare 
och mera lättstädade lokaler blev också resultatet. 
Liksom en friskare personalstyrka.  
– Personalen märker en stor positiv förändring, 
säger lokalvårdschef Sofia Vestermark.

Olofströmshus
Olofströmshus tvättstuga är den första i Europa 
med Z-Waters tvättsystem som är skonsamt mot 
både maskiner, kläder och miljö. 
– Vi tänkte att det här tåget måste vi också få vara 
med på. Ett tvättmedel som inte avger kemikalier 
och med bara rent vatten ut ur systemet, säger 
Helen Gunnarsson som är marknads- och IT-chef.

Gislaveds kommun 
Efter att ha gjort en utvärdering under närmare fyra 
år valde Gislaved kommun att gå över till Z-Water 
för daglig städning och tvätt.
– Z-Water fungerar väldigt bra för våra behov. Vi 
slipper också miljö- och hälsofarliga kemikalier i 
verksamheten och personalen är positiv, förklarar 
enhetschefen Karola Bjelke.

Så tycker våra nöjda kunder

Använd QR-Koden för 
att se vår film från Olof-
ströms kommun.

Använd QR-Koden för 
att se vår film från 
Olofströmshus.

Använd QR-Koden för 
att se vår film från 
Gislaveds kommun.

Använd QR-Koden för 
att se vår film från 
Örebro universitet.
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