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HANDRENGÖRING

LIMUS ULTRA ECO Nr 1 
Löser färger, lacker, tusch, bläck, bets, svärta, lim m.m.
Extremt effektiv och snabbverkande. Trots det mycket hudskonsam. Silikonfri.
Löser extremt effektivt oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker såväl 1- som 2-komp.
Löser även tusch, bläck, bets, svärta, tryckfärg och annan svår nedsmutsning. Speciellt lämpad för målerier,
lackerare, betsare, industrilackering, limstationer m.m. Fri från silikon, återfettar huden, hudvänlig och lätt 
löddrande samt parfymerad. Beigefärgad. Miljövänligare.
Limus Ultra Eco är baserad på naturlig esterolja som har mycket goda smutslösande och hudskonsamma egenskaper.
Innehåller inga skadliga ämnen som kan tas upp av huden och den innehåller inga ämnen som är allergena. 
Enligt vår kunskap och erfarenhet så finns inga kända hälsorisker. Dermatologiskt testad och klassificerad enbart som
kosmetika enligt gällande EU-direktiv. Säkerhetsdatablad (SDB) krävs inte. Innehåller finmalda olivkärnor för att förstärka
den rengörande effekten utan att skada varken huden eller miljön.
Förpackningar: 280g (ca 260ml), 560g (ca 525ml), 850g (ca 790ml) och 1150g (ca 1,08 L) runda flaskor, 1 Lit. 4-kantsflaskor,
2 Lit. plastbag (Collapsible bottle), 3kg (ca 2,9 L) ”bomber”, 3,5kg (ca 3,2 L) vita burkar samt 5,3kg (ca 5 L) dunk och 30kg hink. 
Även 200kg fat på förfrågan. Pumpar, dispensrar, spenor och vägghållare finns som tillbehör och köpes separat.
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HANDRENGÖRING

LIMUS BLUE MAXX Nr 2 
Löser färger, lacker, oljor, tjära, kåda m.m.
Löser effektivt oljebaserade och lösningsmedelsbaserade 
färger och lacker såväl 1- som 2-komp. Löser även andra 
oljebaserade produkter såsom tusch, bläck, bitumen och olja. 
Löser även svårt vidhäftande smuts såsom tjära och kåda.
Dermatologiskt testad och klassificerad enbart som kosmetika enligt 
gällande EU-direktiv. Säkerhetsdatablad (SDB) krävs inte. Innehåller 
microfint pulver (Perlite) för att förstärka den rengörande effekten 
utan att skada huden. Dessutom miljövänligt. Fri från silikon.
Förpackningar: 780g (ca 780ml) runda flaskor, 1050g (ca 1050ml)
runda flaskor, 2,7kg (ca 2,7 L) ”bomber”, 3,2kg (ca 3,2 L) vit burk
samt 5kg (ca 5 L) dunk och 30kg hink.  
Pumpar, spenor och vägghållare finns som tillbehör och köpes separat.
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LIMUS EXTRA ECO Nr 3 
Löser olja, metallsmuts, kimrök, grafit m.m.
För svårt nedsmutsade händer. Löser extremt svår smuts. 
Fri från lösningsmedel och lätt parfymerad. Återfettar huden.
Löser olja, metallsmuts, kimrök, grafit, vissa färgrester m.m.
En grön mycket trögflytande handrengöring med tillsats av miljövänliga
finmalda olivkärnor för att förstärka den rengörande effekten utan att
skada huden. Svagt löddrande effekt. Hudvänlig. Dermatologiskt testad. 
Förpackningar: 250ml vit oval flaska, 2,9kg (ca  2,9 L) ”bomber”, 1,5kg
(ca 1,5 L) transp. burkar, 3kg (ca 3 L) svarta burkar samt 10 Lit. dunk. 
Spenor, pumpar och vägghållare köpes separat.

LIMUS BASIC ECO Nr 5
Löser olja, sot, fett m.m.
Hudskonsam. Återfettar huden. Parfymerad. 
Fri från lösningsmedel. Löser olja, sot, fett och 
annan medelsvår till svår smuts.
Beige ganska lättflytande handrengöring med tillsats av miljövänliga
finmalda olivkärnor för att förstärka den rengörande effekten utan
att skada huden. Lätt löddrande effekt. Dermatologiskt testad. 
Förpackningar:  250ml vit oval flaska, 790g (ca 790ml) rund flaska,
2,9kg (ca  2,9 L)  ”bomber”, 1,5kg (ca 1,5 L)  transp. burkar, 
3kg (ca 3 L) svarta burkar samt 10 Lit. dunk. 
Spenor, pumpar och vägghållare köpes separat.



HANDRENGÖRING
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LIMUS COCOA ECO Nr 6 
Löser olja, metallsmuts, fett, sot, grafit m.m.
Hudvänlig. Fri från lösningsmedel. Återfettar huden.
Lätt parfymerad med frisk doft. Löser olja, metallsmuts, 
grafit, sot, fett, icke härdade färger och annan svår smuts.
Ljust beige lätt trögflytande handrengöring med tillsats av miljövänliga
finmalda majskolvar för att förstärka den rengörande effekten utan
att skada huden. Lätt löddrande effekt. Dermatologiskt testad. 
Förpackningar:  2,4kg ”bomber” för spene eller pump och 3,1kg vita
PE-burkar. Spenor, pumpar och vägghållare köpes separat.

(Obs! Vikten är dynamisk p.g.a de tunga ingredienserna i form av miljövänliga växtfibrer
som fungerar som rengöringsförstärkare  och som är dispergerade och dessa kan fördelas 
olika i produkten, vilket gör att vikten kan variera något från den ena förpackningen till den 
andra och från den ena batchen till den andra batchen. Det är dock alltid minst den vikt som 
anges ovan och på etiketten. Av denna anledning så anges ej heller någon mängdvolym. 

LIMUS AKTIV PLUS Nr 7
Löser olja, kimrök, grafit, metallsmuts, 
vattenbaserad härdad färg, limrester m.m.
Löser extra svår smuts. Svagt sur för effektiv rengöring. 
Allergivänlig. Fri från parfym och fri från lösningsmedel. 
Hudvänlig. Återfettande. Fri från silikon. Toppklass.
Innehåller Activ Soft Pearls som rengöringsförstärkare. 
En vit lättflytande mycket effektiv handrengöring. Med tillsats av 
runda vaxkulor som effektivt suger till sig smuts och som förstärker 
den rengörande effekten utan att skada huden. Dermatologiskt testad. 
Förpackningar: 250ml vit oval flaska, 500g (ca 500ml) rund flaska med
Flip-Top-kapsyl samt 2 Lit. plastbag (Collapsible bottle) för dispenser.
Dispenser och pumpar köpes separat.

LIMUS ULTRA WIPE Nr 8
Löser färg, lack, tusch, svärta etc.
Löser även annan svår och hårt sittande smuts.
Rengöringsdukar som rengör utan tillsats av vatten. Blå färg. 20x25cm. 
Löser alla färger och lacker såväl 1- som 2-komp. Löser oljebaserade, 
lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger och lacker. 
Löser bläck, tusch, kulspets och svärta. Speciellt lämpad för målerier 
och lackerare men kan användas av alla yrkeskategorier då den även 
löser olja, metallsmuts, sot och all annan svår och hårt sittande smuts.
Ej abrasiva.
Förpackningar: 80 st dukar/burk. 6 burkar/fp.
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LIMUS SOFT SCRUB Nr 17 
Flytande handrengöring. 
Djupverkande. 
En flytande handrengöring som verkar på djupet. 
Löser medelsvår smuts. Löser olja, fett, sot, bitumen, 
ohärdad färg m.m. Innehåller ej slipmedel. Brunfärgad.
Förpackningar: 1 Lit. rund flaska  samt 5 och 10 Lit. Dunkar.
Pumpar, dispensrar och vägghållare finns som tillbehör.

Dispenser EURO
till Ultra 1 Lit.
4-kantsflaska.

Dispenser ECO och P
till 2 Lit. plastbagar.
(Collapsible bottles)

Svart Pump och Vägghållare
till transparenta och svarta

PET-burkar.

Pumpar finns till alla flaskor,
bomber och dunkar.

Vägghållare och Spene
till ”Bomb”-flaskan.

Vägghållare till vita
runda PE-flaskor.

Dock ej till 500ml flaska.

Vägghållare till Ultra
1 Lit. 4-kantsflaska.

Vägghållare och spene
passande till 5 Lit. dunkar.

TILLBEHÖR

Spiralpump till 30kg hinkar.
För egen refill från större hink 

ner till mindre flaskor.
Drivs med borrmaskin.

Vägghållare och Röd Pump
till vita PE-burkar.
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