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Godt og effektivt renhold i disse Korona-tider. 
Godt og effektivt renhold er kanskje den beste og viktigste måten å begrense 
spredning av smitte. 
 
Vil nedenfor liste opp alternative produkter som kan benyttes til et god og 
effektivt renhold av overflater og arealer: 
 
Overflater (Bord,benker,gelender,pakke-bord i produksjonen,etc,etc): 
Green R Easy Clean 12x750ml- en effektiv «allround» spray som fjerner 
smuss, fett og olje. Spray produktet på overflaten man ønsker å rengjøre, la 
virke i 1-2 min, tørk av med en fuktig klut 
Green R Easy All 12x750ml – en effektiv spray som er spesielt bra mot fett. 
Spray på overflaten man ønsker å rengjøre, la virke i 1-2 min, tørk av med en 
fuktig klut. 
Green R Wind 12x750ml – et produkt i utgangspunktet beregnet til speil og 
glass, men kan fint benyttes på overflater generelt. Spray på, la vike i 1-2 
min, tørk av med fuktig klut. 
Midas San 311 – et spritbasert desinfeksjonsmiddel. Påføres overflate som 
ønskes desinfisert, trenger ikke tørke/skylle av. Da dette er spritbasert vil det 
fordampe av seg selv. Virketid 3-5 min. 
 
Toalett/garderober: 
Green R Sanit 6x750ml– et kraftig rengjøringsmiddel beregnet for bruk i 
våtrom. Spray på overflaten man ønsker å rengjøre, la virke i 1-2 min, 
tørk/skyll av. 
Green R WC 10x750ml– beregnet til bruk i toalett og pissoar. Påføres 
overflaten, la virke i 1-2 min, skyll av. 
 
Gulv: 
Green R Indus 2x5L– et meget effektivt produkt som fungerer meget bra på 
det aller, aller meste av smuss, men spesielt på fett og proteiner. Blandes i 
ønsket konsentrat, og vask over gulv. Kan også benyttes på gulv-
vaskemaskin. 
Anbefales for områder som er tildes kraftig tilsmusset, som f.eks 
produksjonslokaler. 
Green R All 12x1L – omtrent samme produkt som Green R Indus, men en 
noe «svakere» variant. Kan også benyttes på gulv-vaskemaskin. 
Anbefales for områder som er tildes kraftig tilsmusset, som f.eks 
produksjonslokaler. 



 
  

 

 
Green R Floors 12x1L (2x5L) – et allround gulvvaskemiddel. Effektivt og godt 
middel, som vil fungere meget bra i områder med begrenset smuss. Blandes i 
ønsket konsentrat og vask over gulv. 
 
Håndsåpe: 
Green R Almond Handwash 12x1L – en god og skånsom håndsåpe i 1L 
«sealed air bottle» for dispenser. Denne er så skånsom at den kan benyttes 
mange, mange ganger hver dag. 
Green R Handwash Almond 20x500ML – en god og skånsom håndsåpe i 500 
ml «pumpe-beholder». Denne er så skånsom at den kan benyttes mange, 
mange ganger hver dag. 
Green R Mechanic soap 2x5L – Dette er en kraftig håndsåpe beregnet på 
«ekstra skitne» hender. Såpen inneholder «granuler» (Ikke microplast) som 
besørger at man får skrubbet hender skikkelig, men samtidig er såpen 
skånsom mot hender. Anbefaler dette for alle teknikere, eller personell som 
kan bli skikkelig skitne på hender i jobben de utfører. 
 
Håndkrem: 
Phagoderm Care 12x1L – en skånsom og effektiv håndkrem. Med økt vask av 
hender vil det være viktig at man tenker bevaring og behandling av hud, for å 
unngå rifter og sår på hender. Rifter og sår på hender kan være en kilde til 
både økt sjanse for spredning av smitte, og ikke minst øke muligheten for å 
bli smittet. Det vil antageligvis forekomme en økt bruk av latex- og 
plasthansker, noe som også vil kunne påvirke «tilstanden» til huden på 
hender. 
 
Tekstil-vask manuell dosering: 
Desosan 20 kg (pulver) – Desosan pulver for tekstilvask er et vaskemiddel 
som er desinfiserende ned til 40 grader vask. Dersom man har en 
vaskemaskin hvor man doserer manuelt, så kan Desosan være med å sikre en 
bedre desinfisering av potensielt kontaminerte tekstiler, samtidig som at 
tekstilene blir rene. 
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