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HANDRENGÖRING

LIMUS ULTRA ECO Nr 1 
Färg, lack, tusch, bläck, bets, svärta, lim m.m.
Löser extremt effektivt oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker såväl 1- som 2-komp., tusch, bläck, 
bets, svärta, tryckfärg etc. Speciellt lämpad för målerier, lackerare, betsare, industrilackering, limstationer m.m. 
Löser även annan svår nedsmutsning. Fri från silikon, återfettar huden, hudvänlig och lätt parfymerad. Beigefärgad.
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. 
Förpackningar: 850g (ca 790ml) och 1150g (ca 1,08 L) runda flaskor, 1 Lit. 4-kantiga flaskor, 2 Lit. plastbag (Collapsible bottle), 3kg (ca 2,9 L) 
”bomber”, 1,6kg (ca 1,5 L) och 3,2kg (ca 3 L) svart burk. Pumpar, dispensrar, spenor och vägghållare finns som tillbehör och köpes separat.
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LIMUS EXTRA ECO Nr 3 
Olja, metallsmuts, kimrök, grafit, kåda 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: 2,9kg (ca  2,85 L) ”bomb”, 1,5kg (ca 1,5 L) transp. burk 
och 3kg (ca 3 L) svart burk. 
Spenor, pumpar och vägghållare köpes separat.



HANDRENGÖRING

LIMUS BASIC ECO Nr 5
Olja, sot, fett m.m.
Hudskonsam. Återfettar huden. Parfymerad. 
Fri från lösningsmedel. Löser olja, sot, fett och 
annan medelsvår till svår smuts.
Beige lätt trögflytande handrengöring med tillsats av miljövänliga
finmalda olivkärnor för att förstärka den rengörande effekten utan
att skada huden. Lätt löddrande effekt. Dermatologiskt testad. 
Förpackningar:  2,9kg (ca  2,85 L)  ”bomb”, 1,5kg (ca 1,5 L) 
transp. burk och 3kg (ca 3 L) svart burk. 
Spenor, pumpar och vägghållare köpes separat.
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LIMUS ULTRA WIPE Nr 8 - Färg, lack, tusch, svärta etc.
Löser även annan svår och hårt sittande smuts.
Rengöringsdukar som rengör utan tillsats av vatten. Blå färg. 20x25cm. Ej abrasiva.
Löser färger och lacker såväl 1- som 2-komp. Löser bläck, tusch, kulspets och svärta.
Löser oljebaserade, lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger och lacker.
Speciellt lämpad för målerier och lackerare. Löser även olja, metallsmuts, sot och all 
annan svår och hårt sittande smuts.
Förpackningar: 80 st dukar/burk. 

LIMUS COCOA ECO Nr 6 
Olja, metallsmuts, grafit, vissa färger m.m.
En hudvänlig handrengöring lämpad för dig som smutsar ner 
dina händer med svår smuts och som måste tvätta dig ofta. 
Fri från lösningsmedel, återfettar huden. Lätt parfymerad med 
frisk doft. Löser olja, metallsmuts, grafit, sot, fett, vissa 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 (ca  2,9 L)  ”bomb”, >1,25kg (ca 1,5 L) transp. burk
och >2,5kg (ca 3 L) svart burk. 
Spenor, pumpar och vägghållare köpes separat.
Obs! Vikten är dynamisk och kan vara mer än angiven vikt.

LIMUS SOFT SCRUB Nr 17 
Flytande. Djupverkande. 
En flytande handrengöring som verkar på djupet. 
Löser medelsvår smuts. Löser olja, fett, sot, bitumen, 
vissa färger m.m. Innehåller ej slipmedel. Brunfärgad.
Förpackningar: 1 Lit. rund flaska och 1 Lit. plastbag
s.k. Neptun-bottle för dispenser .



FLYTANDE TVÅL

Nr 20 SOFT ROSE - Allround
Parfymerad med frisk doft. PH-neutral. Återfettande. Hudskonsam genom noga utvalda tensider. 
Rosafärgad lätt viskös flytande tvål. Hudvänlig och skonsam. Lätt löddrande. Dermatologiskt testad. Lämpad för toaletter, grovkök m.m. 
Förpackningar: 1 Lit. 4-kantig flaska, 1 Lit. rund vit PE-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle för dispenser samt 5 Lit. dunk för pump 
eller för egen påfyllning. Dispenser, pumpar, vägghållare, spenor m.m. finns att köpa separat som tillbehör.
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Nr 21 ECO SAN – Allergivänlig. För livsmedelsindustri.
Flytande tvål helt fri från parfym, doftämnen och färgämnen. Återfettande.
Allergi- och hudvänlig. Lämpad för livsmedelsindustrin.
Har beviljats rätt att få använda EU:s Ecolabel för bra miljöval.
Färglös lätt flytande tvål. pH-neutral. Dermatologiskt testad. Biologiskt nedbrytbar.
Har även beviljats rätten att använda Tysklands symbol (Blauer Engel) för bra miljöval.
Förpackning: 1-Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle avsedd för manuell eller touchless
väggdispenser. Dispensrar köpes separat.

Nr 22 SOFT CRYSTAL - Allround
Parfymerad flytande tvål med frisk doft. PH-neutral. 
Återfettande. Hudskonsam genom noga utvalda tensider. 
Pärlemovit lätt viskös flytande tvål. Hudvänlig och skonsam. 
Lätt löddrande. Dermatologiskt testad. Lämpad för toaletter, 
grovkök m.m. Förpackningar: 1 Lit. rund vit PE-flaska, 1 Lit. plastbag 
s.k. Neptun-bottle för dispenser samt 5 Lit. dunk för pump eller för
egen påfyllning efter behov. Dispenser, pumpar, vägghållare,
spenor m.m. finns att köpa separat som tillbehör.
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DUSCH-TVÅL

Nr 30 SOFT BLUE - Allround
En flytande tvål för hela kroppen. Även för tvätt av håret. Parfymerad med frisk doft och klarblå färg. 
Hudvänlig och skonsam tvål med en lätt geleaktig konsistens. pH-neutral. Dermatologiskt testad. Återfettande. Orsakar ej torr hud och 
orsakar inte klåda. Lätt löddrande effekt. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller Risprotein som är hudskonsamt och som gör håret kambart.
Förpackningar: 1 Lit. 4-kantig flaska, 1 Lit. rund vit PE-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle för dispenser samt 5 Lit. dunk för pump
eller för egen påfyllning efter behov. Dispenser, pumpar, vägghållare, spenor m.m. finns att köpa separat som tillbehör.

Nr 31 OPTI WASH - Allergivänlig. För livsmedelsindustri.
Dusch-Gel helt fri från parfym, doftämnen och färgämnen. Kvalitetsgodkänd.
Allergi- och hudvänlig. Mycket lämpad för livsmedelsindustrin. 
En färglös duschgel med geleaktig konsistens. pH-neutral. Dermatologiskt testad. Återfettar
huden och orsakar ej torr hud och orsakar ej klåda. Skonsam, behaglig och lätt löddrande.
Kan användas över hela kroppen och även i håret. Innehåller Risprotein som är hudskonsamt 
och som gör håret kambart.
Förpackning: 1-Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle avsedd för manuell
eller touchless väggdispenser. Dispensrar köpes separat.

Nr 32 SOFT CLEAR - Allround
En dusch-tvål för hela kroppen. Även för tvätt av håret. 
Klar ofärgad och lätt parfymerad. 
Hudvänlig, skonsam tvål med lätt geleaktig konsistens. pH-neutral. 
Dermatologiskt testad. Innehåller Allantoin som är särskilt bra för 
huden. Återfettar och orsakar ej torr hud och orsakar inte klåda. 
Biologiskt nedbrytbar. Innehåller Risprotein som gör håret kambart. 
Förpackningar: 1 Lit. rund vit PE-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. Neptun-
bottle för dispenser samt 5 Lit. dunk för pump eller för egen påfyllning 
efter behov. Dispenser, pumpar, vägghållare, spenor, m.m. finns att 
köpa separat som tillbehör.
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Dispenser EURO 1000 
till 1 Lit.

4-kantsflaska.

Dispenser ECO och P
till 2 Lit. plastbag.

(Collapsible bottles)

Dispensers Manuell och Touchless
till 1 Lit. plastbag.
(Neptun-bottles)

Pump och Vägghållare
till 1,5 Lit. och 3 Lit.

transparent och svart burk.

Pumpar till flaskor,
bomber och dunkar.

Vägghållare och Spene
till ”Bomb”-flaskan.

Vägghållare och Spene
till runda flaskor med

28mm gänga.

Vägghållare till
1 Lit. 4-kantsflaskor.

Vägghållare passande
till 5 Lit. dunk.
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