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Datum:

PRODUKTKATALOG
DISK, RENGÖRING OCH
HYGIEN
Kemikalia i samarbete med Prokalia och Novadan
har tagit fram ett sortiment lämpat för både disk och
rengöring av mejeriutrustning och lokaler.

Kemikalia AB
Lilla Västergatan 1
274 32 Skurup

info@kemikalia.se
www.kemikalia.se
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I N N EH ÅL L SF Ö RT EC KN I N G
Alkaliskt diskmedel CIP: 3
Surt diskmedel CIP: 4
Desinficering: 5-7
Special produkter: 8

Rengöring av ytor: 9-10
Svanen märkta produkter: 11-15
Utrustning: 16-25

Texten ADR i doseringsrutan anger om produkten innefattas av farligt gods
transport, om det står ADR så tillkommer en avgift om 200kr utöver vanlig
fraktkostnad per sändning. Samtliga transporter med farligt gods skickas
med Ekdahl Miljö.

Alkaliskt

Surt

Desinficerande

Neutralt

Utrustning

Faktorer som påverkar rengöring
och rengöringseffekten är: tid, kemi,
temperatur och mekanisk påverkan. Dessa
faktorer är beroende av varandra.
När du ändrar på en faktor, kommer det att ha
påverkan på rengöringen. Om en faktor
ändras, skall en eller flera av de andra faktorerna
kompensera för detta.
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CIP:
Dosering: 1-3%
Kontakttid: 5-60 min
Temperatur: 40-85C
ADR

20L-26kg-549740

CIP:
Dosering: 0,5-2%
Kontakttid: 10-60 min
Temperatur: 40-80C
ADR

20L-28kg-549741

Alkaliskt diskmedel CIP

Cip Alka 57
Cip Alka 57 har utvecklats för CIP-rengöring inom
livsmedelsindustrin (inklusive mejerier, slakterier och
bryggerier), läkemedelsindustrin, bioteknisk industri
samt för processrengöring inom lådtvätt, ställningstvätt,
formtvätt etc. Bör inte användas på aluminium eller
andra ej alkalibeständiga ytor. Ett högalkaliskt
rengöringsmedel som har utvecklats speciellt för enfasig
rengöring med växeltvätt med syra med 3 – 7 dagars
intervall beroende på applikationen och vattnets
hårdhet. Vi rekommenderar att du använder Cip Acid KA
för detta. CIP Alka 57 är speciellt lämpligt vid mjukt eller
medelhårt vatten. Kan dessutom användas i hårt vatten
med reglering av doseringen. Produkten är speciellt
lämpad att effektivt ta bort fett. Det tar också bort
proteiner. Natriumhydroxid

Cip Alka 60
Används inom livsmedelsbranschen till CIP-rengöring av
rör, tankar, lådor och dylikt. Kan användas i hårt vatten
med efterföljande syra rengöring. Bör inte användas på
aluminium eller andra ej alkalibeständiga ytor. Cip Alka
60 binder kalken hos har goda smutslösande och
fettemulgerande egenskaper.
Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid
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CIP:
Dosering: 0,5-10%
Kontakttid: 5 min till flera timmar.
Temperatur: Kallt vatten–60°C
ADR
20L-24kg-549745

CIP:
Dosering: 0,5-3%
Kontakttid: 5-30 min
Temperatur: 20-60°C
ADR

20L-24kg-549746

Surt diskmedel CIP

Cip Acid KA
CIP Acid KA används som en effektiv rengöringsprodukt
efter alkalisk CIP-rengöring av rökstockar, lådtvätt och
andra CIP-applikationer. CIP Acid KA är en högeffektiv
allroundprodukt vars primära egenskap är grundlig
kalkborttagning. Dessutom har det en mycket god
rengöringsförmåga vid upplösning av proteiner och
oorganiska ämnen. Innehåller inte EDTA. På grund av det
låga pH-värdet och användning av produkten vid
temperaturer över 60 °C blir miljön olämplig för
bakterietillväxt.
Salpetersyra, Fosforsyra

Cip Acid FB
Cip Acid FB används för CIP-rengöring, lådtvätt och
formtvätt inom livsmedelsindustrin. Cip Acid FB är en
fosfatfri, sur produkt. Cip Acid FB har bra
kalkborttagande och rengörande effekt. Nedbryter
dessutom proteiner.
Innehåller inte EDTA.
Salpetersyra
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CIP och ytor:
Dosering: 0,2-1%
Kontakttid: 5-15 minuter
Temperatur: 5–40°C
ADR

20L-23kg-549723

CIp-dosering: 0,5-1,5%
Ytor-dosering: 0,2-1%
Kontakttid: 5-15 min
Temperatur: kallt-40°C
ADR

20L-20kg-549722

Desinficering

Oxidan Extra
Surt desinfektionsmedel
Oxidan Extra används för desinfektion av ytor och
utrustning inom livsmedelsindustrin,
läkemedelsindustrin samt jordbruks- och
transportsektorn. Oxidan Extra är ett universellt och
snabbverkande desinfektionsmedel som innehåller 5%
perättiksyra. Produkten är effektiv även vid låga
temperaturer och kan därför användas med kallt vatten.
Produkten har bakteriedödande och fungicid effekt.
Perättiksyra bryts ner till vatten, syre och ättiksyra och
bioackumuleras inte. Efter desinficering ska alla ytor som
kommer i kontakt med matvaror sköljas med rent
dricksvatten.
Väteperoxid, Ättiksyra, Perättiksyra

Oxivit Aktiv Plus
Surt desinfektionsmedel
Oxivit Aktiv Plus är ett bredspektrigt och snabbverkande
desinfektionsmedel innehållande 5% perättiksyra samt
tensider som sänker ytspänningen och förbättrar
vätningen av ytan, vilket säkerställer en effektiv
desinfektion även av ojämnare/”råare” ytor. Är aktiv
även vid lägre temperaturer och kan därför användas
med kallt vatten.
Produkten har bakteriedödande och fungicid effekt.
Efter desinficering ska alla ytor som kommer i kontakt
med matvaror sköljas med rent dricksvatten.
Väteperoxid, Ättiksyra, Perättiksyra
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Ytor:
Dosering: 1-3%
Kontakttid: 5-15 minuter
Temperatur: 5–25°C
ADR

20L-20kg-544910

Ytor:
Dosering: 1-5%
Kontakttid: 5-30 min
Temperatur: kallt-40°C
ADR

20L-19kg-544902

Desinficering

Des Foam PAA
Skummande surt desinfektionsmedel
Des Foam PAA används som ytdesinfektionsmedel inom
livsmedelsindustrin, jordbruks- och Transportsektorn.
Des Foam PAA är baserad på perättiksyra. Appliceras
med lågtryckssystem eller koncentratspruta, ger ett
markörskum. Skummet minimerar att lukt sprids
(minskad aerosolbildning) och ger en god vätning vilket
säkerställer en effektiv desinfektion av hela ytan. Kan
användas på aluminium. Produkten har bakteriedödande
och fungicid effekt. Produkten är aktiv mot virus.
Efter desinficering ska alla ytor som kommer i kontakt
med matvaror sköljas med rent dricksvatten.
Väteperoxid, Ättiksyra, Perättiksyra

Desinfect Maxi
Desinfect Maxi används som ytdesinfektionsmedel inom
livsmedelsindustrin, jordbruks- och transportsektorn.
Desinfect Maxi kan användas till skumdesinfektion i
produktionslokaler, på golv och väggar, på maskiner och på
utstyrsel m.m. Desinfect Maxi är ett bredspektrigt
desinfektionsmedel, som är verksamt mot bakterier, jäst,
mögel och virus. Desinfect Maxi säkrar effektivt avlägsning
av alla mikroorganismer, som kan skada livsmedel.

Desinfect Maxi ger ett moderat, stabilt skum med god
vidhäftningsförmåga och är mycket lämplig på lodräta
ytor. Läggs ut som skum med lågtrycksspruta. Låt inte
skummet torka in. Efter desinficering ska alla ytor som
kommer i kontakt med matvaror sköljas med rent
dricksvatten.
QAC-Kvartära ammoniumföreningar
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Dosering: 1 tablett till 10 L
vatten (200ppm klor i brukslösning)
Kontakttid: 2-5 minuter
Temperatur: max 40°C
ADR

Desinficering

Klortabs
Desinficeringsmedel med klor
Klortabs är mycket lämplig till desinfektion av ytor och
utrustning i livsmedelsindustrin. Klortabs är ett effektivt
desinfektionsmedel till användning efter rengöring.

225st-544903

Dosering: 1 tablett till 500ml
vatten ger en brukslösning på
1%.
Kontakttid: 10 minuter, eftersköljning med kallt vatten

Virkon S
Virkon S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart
desinfektionsmedel som är
effektivt mot virus, mykoplasma,
bakterier, svamp och sporer.

50st-69121

IPA SPRIT 70% används outspätt.
Desinfektion ska ske i ett speciellt
arbetsmoment efter avslutad rengöring. Det är viktigt att hela ytan
befuktas med IPA SPRIT 70%, för
att säkerställa korrekt desinfektion.
IPA SPRIT 70% skall ha dunstat
helt från den yta som har desinficerats innan ytan återigen kommer
i kontakt med livsmedel.
ADR

1L-549813
*20L-549814

IPA Sprit 70%
För att minska smittorisken rekommenderas av spritning
med IPA Sprit 70% på ytor i största allmänhet, t.ex..
dörrhandtag, bord, instrument och sanitet. All IPA Sprit
skall ha dunstat fullständigt från den yta, som har
desinficerats, innan ytan åter får komma i kontakt med
oskyddade livsmedel.
*=beställningsvara
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CIP:
Dosering: 0,5-2%
Kontakttid: 10-30 minuter
Temperatur: 60–80°C
ADR

20L-24kg-549756

Special produkter

Cip Luren 22
Alkaliskt CIP rengöringsmedel
Specialrengöringsmedel till särskilt feta ytor i
livsmedelsbranschen. Mycket lämplig till smörmaskiner,
smörkärnor och paketeringsmaskiner för smör o. dyl.
Produkten har kraftig fettlösande egenskaper.
Efter avslutad rengöring skall alla ytor, som senare
kommer i kontakt med livsmedel, sköljas av noggrant
med rent vatten.
Dinatriummetasilikat, Natriumkarbonat,
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Dosering: 2-5%
Kontakttid: 5-20min
Temperatur: 5-50°C
Vid hög proteinhalt får temperaturen inte överstiga 40°C.
ADR
20L-21kg-549751

Rengöring av ytor

Foam 136
Alkaliskt skumbildande rengöringsmedel med klor
Foam 136 är ett alkaliskt, klorhaltigt
skumrengöringsmedel som har utvecklats för
allroundrengöring inom livsmedelsindustrin,
läkemedelsindustrin, transportindustrin och
lantbrukssektorn. Foam 136 är ytterst effektiv när det
gäller att ta bort fett, proteiner och stärkelse. Produkten
har hög klorhalt. Är lämpligt att använda i mjukt till
medelhårt vatten. Innehåller inte EDTA.
Låt inte skummet torka in.

KLOR

Dosering: 1-5%
Kontakttid: 5-30 min
Temperatur: 0-40°C
ADR

20L-21kg-549401

Foam 30
Alkaliskt skumrengöringsmedel
Foam 30 är ett medelstarkt skumrengöringsmedel, som
används inom livsmedels-, pharma- och
transportindustrin. Foam 30 kan användas på aluminium
och andra alkalikänsliga ytor. Foam 30 ger ett kraftigt
och stabilt skum på alla ytor och löser effektivt upp fett,
kolhydrater och proteinbeläggningar. Låt inte skummet
torka in.
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Dosering: 2-5%
Kontakttid: 5-20 minuter
Temperatur: 5–50°C
Vid hög proteinhalt får temperaturen inte överstiga 40°C.
ADR
20L-23kg-549601

Rengöring av ytor

Foam 19 T
Surt skumrengöringsmedel
Foam 19 T är ett effektivt rengöringsmedel utvecklat för
livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Du kan
använda Foam 19 T utan föregående alkalisk rengöring,
och produkten är mycket lämplig att använda för att ta
bort fett, proteiner, blod och kalk vid den rätta
koncentrationen. Foam 19 T ger ett kraftigt och stabilt
skum när du använder skumutläggningsutrustning.
Skummet säkerställer en optimal befuktning och ger då
hög rengöringskvalitet och efterlämnar rena ytor. Kan
med försiktighet användas på aluminium. Låt inte
skummet torka in.
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Dosering: 2-5ml/L
ADR

10L--544606

Svanen märkta produkter –Disk

Bistro 741
Alkaliskt flytande maskindiskmedel
Bistro 741 är avsett för professionella diskmaskiner vid
hårt vatten. Lämplig för alla glastyper utan dekoration,
samt porslin och bestick. Bistro 741 tar effektivt bort
kaffe- och te rester samt läppstift och fett. Bistro 741 är
inte lämpligt för aluminium eller andra
lättmetallegeringar. Bistro 741 är ett effektivt diskmedel
för bland annat glas. Bistro 741 har en bra
rengöringsförmåga även vid färg och garvämnen.
Neutral lukt.
Får inte användas på aluminium eller andra icke
alkalibeständiga material.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 580 005

70st-18gr-544600

Bistro Tabs
Disktabletter
Bistro Tabs är mycket lämpliga för disk av porslin och
bestick i diskmaskiner för små industrier och hushåll.
Bistro Tabs tar effektivt bort alla typer av beläggningar i
form av fastbrända matrester, läppstift, stärkelse och
avlagringar av garvsyra. Bistro Tabs innehåller inte klor
eller fosfater. Bistro Tabs innehåller en glasinhabitor,
som medför att glasen blir mycket blanka efter
diskningen. Bistro Tabs innehåller aluminiumskyddande
ingredienser, som medför att aluminiumredskap inte blir
svarta efter diskningen. Bistro Tabs är förpackade var för
sig i vattenlöslig folie, som medför att hanteringen av
tabletter och start av diskmaskinen blir mycket enkel.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 5017 0024

12
Diskning:
1 ml per 1 l varmt vatten.
Allmän rengöring:
2 ml per 1 l vatten.
Fläckborttagning:
Outspätt.

1L-543411
5L-543412

Dosering: 0,8-2,5 gr/L
För diskmaskiner för hemmet
rekommenderas en dosering
på 25 g.
ADR

1,5kg-544607

Svanen märkta produkter—Disk

Bistro Manu 740
Neutralt handdiskmedel
Bistro Manu 740 är ett neutralt medel som används för
handdisk av porslin, glas, bestick grytor m.m. Bistro Manu
740 kan också användas för rengöring av målade ytor.
Bistro Manu 740 är mycket skonsamt mot händerna.
Bistro Manu 740 efterlämnar en strålande ren och blank
yta.
Kan användas på aluminium.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 525 001

Bistro Powder 743
Alkaliskt pulver maskindiskmedel för manuell dosering
Bistro Powder 743 är lämpligt för disk av porslin, alu,
glas och bestick i små industri- och diskmaskiner för
hemmet. Bistro Powder 743 tar effektivt bort alla typer
av fett och matrester från porslin och bestick.
Kan användas på aluminium.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 517 024
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Dosering: 0,2g per liter vatten

1L-544605
5L-544608

Svanen märkta produkter—Disk

Bistro Rinse 780
Torkmedel
Bistro Rinse 780 passar alla typer av diskmaskiner.
Bistro Rinse 780 bildar lite skum.
Bistro Rinse 780 bryter ned vattnets ytspänning i
sköljfasen vilket gör disken skinande blank.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 580 005
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Dosering: 2ml per 1 L vatten

Svanen märkta produkter—Ytor

Uni Surface 720
Neutralt universal rengöringsmedel
Uni Surface 720 används för rengöring av alla ytor, såväl
inventarier som golv. Uni Surface 720 är ett flytande
rengöringsmedel, som effektivt avlägsnar alla vanliga typer
av smuts.

1L-549735
5L-549736

Inventarier:
Applicera lösningen med en trasa eller svamp och gör rent.
Använd en skursvamp för att ta bort smuts som sitter fast.
Golv-manuellt:
Applicera lösningen med en mopp och ta därefter bort
smutsvattnet.
Golv-maskinellt:
Lösningen blandas i en vattentank. Fördela lösningen, skura och
ta därefter bort smutsvattnet.

Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 526 015

Lime Acid 770
Surt avkalkningsmedel

Dosering:
Allmän rengöring:
2 ml per 1L vatten
ADR

Lime Acid 770 är lämpligt för borttagning av kalk och
kalktvål på hårda ytor som tål syra. Tar bort
kalkbeläggningar, samt urin sten och rostfläckar. Tar snabbt
bort kraftiga beläggningar.

1L-550010

Lösningen appliceras på ytan. Låt lösningen verka en kort stund
och bearbeta ytan. Skölj ytan grundligt med rent vatten och
torka av den. Områden med kraftigare beläggningar behandlas
med lämplig skurnylon/skursvamp.

Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 580 005
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Svanen märkta produkter—Hygien

MIKO Pearl Cream Soap
Flytande handtvål med parfym
Tvålen ger ett milt och krämigt skum och torkar inte ut
huden.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 590 163

0,5L-543403
5L-543404

MIKO Soft Cream Soap
Flytande handtvål utan parfym
Tvålen ger ett milt och krämigt skum och torkar inte ut
huden.
Nordisk Miljömärke, Svanen - licensnummer: 590 163

0,5L-543406
5L-543405
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Pump
Pump till 5L dunk—543101
Pump till 20L dunk—543201

1st-543101
1st-543201

Tappkran
För 20L + 25L dunk

1st-543205

Utrustning

17

Utrustning

Skumspruta, 2L
Manuell skumspruta för att lägga ut skum.
Lämplig vid rengöring och desinficering av ytor med
skummande produkt.
Brukslösning blandas i behållaren.

1st-580001

Trycksprayflaska, 2L
Manuell trycksprayflaska för att lägga ut vätska.
Lämplig vid desinficering av ytor och utrustning när
skummande produkt ej används.
Brukslösning blandas i behållaren.
1st-580002
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1st RÖD-580010
1st BLÅ-580011
1st GRÖN-580012
1st SVART-580013

Utrustning

Skumutläggare högtryckstvätt
För utläggning av skum med högtryckstvätt.
Finns tillgänglig i fyra färger.
Koncentrat hälls i behållaren och justeras på
utrustningen.
Vår rekommendation är att man använder BLÅ färg till
alkaliska produkter, RÖD till sura, GRÖN till Ph neutrala
och SVART för desinficering, man kan färgkoda den
behållaren med t.ex gul tejp eller liknande. Detta för att
lätt kunna skilja produkter åt utan att riskera att man
blandar alkaliska och sura produkter i samma behållare.
Levereras med behållare samt anslutning 12#-580022
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1#-Nilfisk G1/4”-580015
3#-Kärcher K Series-580016
5#-Lavor-580017
6#-Nilfisk Kew-580018
7#-Kränzle M22-580019
9#-Kärcher HD-580020
10#-1/4 tum med snabbkoppling-580021
12#-1/4 tum med utvändig gänga-580022

Utrustning
Adapters
Nedan finner ni bilder på
adapters

Prokalia lagerhåller och
marknadsför de adapters i listan
till vänster, övriga ingår ej i
Prokalias/Kemikalias sortiment.
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1st-BLÅ-101215
1st-RÖD-101216
1st-GUL-101217

Utrustning

Diskborste
Hushåll
Vitt handtag med antingen blå, gul eller röd borst

1st-BLÅ-101219
1st-RÖD-101220
1st-GUL-101221

1st-101224

Spannborste
Vitt handtag med antingen blå, gul eller röd borst

Panelborste
Blå

21
1st-BLÅ-101225
1st-RÖD-101226
1st-GUL-101227

Utrustning

Tvättlevang
Grovgänga
Vitt handtag med antingen blå, gul eller röd borst

1st-BLÅ-101230
1st-TAGEL-101231

1st-30mm-101232
1st-40mm-101233

Golvsopborste, 50cm

Flaskborste
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Utrustning

Aluminiumskaft
1st-101234

1st-101235

1st-101236

Grovgänga

Gummiraka, kemikaliebeständig
Röd
55cm

Aluminiumskaft till gummiraka
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1st-101350

125L sopsäck
25st/rulle
Svart

1st-101351

30L papperskorgspåsar
50st/rulle
Transparant
50x60 cm

Utrustning
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Utrustning

Industitork
2x360m-101320

12x120m-101325

6x320m-101326

Blå, 2-lagers
Fäller inte, god uppsugningsförmåga

Tork Mini
Utan hylsa

Tork Midi
Utan hylsa
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1st-101330

1st-101332

1st-101335

Toalettpapper
64 rullar / förp
34,4m/rulle

Hushållspapper
32 rullar / förp
18m/rulle

Handduk
C vikt
Natur
20x200st / förp

Utrustning
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