NORDLYS CLEAN
Tøff mot smuss.
Unike egenskaper som opprettholder
glansen i gulvene.
Skifter farge etter blandingsforhold
Gjenoppretter polymerbalansen i
polishen ved daglig renhold.
Skånsom mot alle typer polish.
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RETT OG SLETT BEDRE GULVPLEIE

Nordlys 3000 og 3500

- er polisher med høy slitestyrke, integrert
grunner og nøytralisator som kan brukes
på alle gulv som tåler vann. Tilfredsstiller
internasjonale krav til sklisikkerhet testet
etter ASTM 2047. Nordlys 3000 og 3500
har VMS teknologien som gjør at man med
en kontrollstift kan måle slitasjen på
polishen.

Nordlys Integration

- er oppskuringsmiddel til fjerning
av polish. Nordlys Integration har en blå
farge som visualiserer oppskuringsprosessen. Nordlys Integration er hurtigvirkende og fjerner selv tykke lag med
polish.

“Vi har benyttet VMS Nordlys gulvpleiesystem
på våre gulvbelegg de siste 10 årene.
VMS Nordlys har bidratt til at Universitet i
Stavanger har rene, pene og vedlikeholdsvennlige gulv. God økonomi er det også.”
Sven Andersen, Driftssjef UiS.

Importør: Viking Cimex AS - vikingcimex.no

ENVIRO - miljømerket gulvpleie
Enviro Svanepolish

- er en høykvalitets polish høy glans og
slitestyrke, integrert grunner og nøytralisator. Produktet er fri for sink, og har
ingen aromatiske løsemidler. Sklisikker
etter ASTM 2047 Standard. Lite lukt, og
passer alle vedlikeholdsprogrammer.

Enviro Oppskuring

“Vi har brukt Enviro Svanepolish i et drøyt
år. Den brukes hovedsakelig i borettslag, det
vil si steder med svært høy slitasje. BORI drift
benytter Enviro Svanepolish fordi den har en
flott, glans, lite lukt, meget høy slitestyrke
og at den er miljømerket.”
Elisabeth Saxlund, Avdelingsleder BORi drift.

- er et miljømerket
høykvalitets oppskuringsmiddel som er effektiv på alle
typer polish. Den er svært
luktsvak og har rask virketid.
Trenger gjennom tykke lag
polish.

Enviro Daglig Rent

- er et miljømerket konsentrert daglig
rengjøringsmiddel for harde overflater,
tepper og tekstiler. Rengjør uten å
redusere glansen i gulvet. Biologisk
lett nedbrytbar.

RETT OG SLETT BEDRE GULVPLEIE

