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5000-Sc

Introduktion av
Orbio® Delad
Ström-teknologi…
Skapa en effektiv, miljövänlig
rengöringslösning på plats, precis där
du behöver den. Orbio Delad Strömteknologi skapar en rengöringslösning
som ersätter många konventionella
rengöringskemikalier för dagligt bruk.
Lösningen som erbjuds av Orbio Delad
Ström-teknologi tillhandahåller effektiv
rengöring för användning på golvet och
andra ställen. Den reducerar kostnader,
ansträngningar och miljöavtrycket
som förknippas med användning av
konventionella rengöringskemikalier för
dagligt bruk.

…och Orbio 5000-Sc
Orbio 5000-Sc erbjuder en rengöringslösning
för användning i spray- och torklösningar,
rengöringslösningar utan behov av bearbetning,
mattsugare, golvskurmaskiner, med mera. Denna
lösning erbjuder ett effektivt och miljövänligt sätt
att ersätta många konventionella rengöringsmedel
för dagligt bruk, som exempelvis:
• Allrengöringsmedel
• Glasrengöringsmedel
• Rengöringsmedel för
rostfritt stål

• Dagliga
rengöringsmedel
som används i
golvskurmaskiner
• Förhandssprayrengörare
för mattor

Orbio 5000-Sc representerar ett genombrott inom
rengöring - och en ny innovation från Tennant
Company, marknadsledande inom pålitlighet och
kvalitet.

En lösning - Oöverträffade fördelar
Orbio® Delad Ström-teknologi förändrar rengöringsvärlden. Med Orbio allrengöringslösning, kan du minska
eller eliminera behovet av många konventionella rengöringskemikalier för dagligt bruk inom en mängd olika
användningsområden.

FÖRENKLA DIN PROCESS Ersätt flera produkter med endast en lösning.

Orbio 5000-Sc erbjuder en rengöringslösning som fungerar med de flesta befintliga
rengöringsmaskiner och metoder.

MINSKA DITT AVTRYCK Orbio 5000-Sc stödjer ditt miljötänkande. Genom att minska

behovet av konventionella rengöringskemikalier för dagligt bruk, kan du minska ditt miljöavtryck
på ett betydande sätt, enligt en oberoende studie av Ecoform.

FRÄMJA HÄLSA OCH SÄKERHET Lösningen som skapas av 5000-Sc är luktfri
och är inte irriterande för hud eller ögon, enligt oberoende tester som har utförts av Eurofils.
Användning av lösningen minskar även risken för halkolyckor: den är certifierad med högt grepp
av National Floor Safety Institute (NFSI), en ej vinstdrivande grupp som fokuserar på att minska
antalet halkolyckor.

RENGÖR OLIKA TYPER AV YTOR Rengöringslösningen som skapas av Orbio 5000-

Sc rengör lika bra som jämförbara produkter för allrengöring och glasrengöring med manuella
torkmetoder, enligt oberoende tester utförda av Toxics Use Reduction Institute (TURI) Surface
Solutions Laboratory. Lösningen kan användas för de flesta manuella eller automatiska dagliga
rengöringsåtgärder och är en WOOLSAFE-godkänd miljövänlig produkt för användning på ull och
avancerade syntetiska mattor.

KONTROLLERA DINA KOSTNADER Minska behovet av att köpa, frakta,

förvara och avfallshantera många konventionella rengöringskemikalier för dagligt bruk och
förpackningsmaterial.

Orbio® 5000-Sc: Hur det fungerar
The Orbio® 5000-Sc använder den basiska strömmen från Delad Ström-teknologi för att skapa en effektiv
rengöringslösning på plats, där det behövs.

1

Mjukgjort kranvatten och salt flödar in i en elektrolytisk cell

2

Elektricitet appliceras, vilket skapar separata basiska och sura strömmar

3

Den alkaliska lösningen sparas och den sura lösningen avlägsnas

4

När den används i sprayflaskor, skurmaskiner och mattsugare, reagerar den basiska lösningen
med organiskt material under rengöringen

5

Vattnet och den frigjorda smutsen kan torkas upp och avlägsnas
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SOFTENED WATER
AND SALT

ELECTROLYTIC
CELL

CAPTURE AND
DISPENSE ALKALINE

REACT WITH DIRT

CLEAN AWAY
AND DISCARD

REMOVE ACIDIC

Bara fördela och rengör
SMART MASKIN
En användarvänlig display meddelar när
du behöver tillsätta mjukgörande salt
eller byta filtret
FLASKPÅFYLLNING
Möjliggör manuell spridning vid behov
av mindre lösningsbehållare som
flaskor som används för spray- och
torkrengöring
SNABB PÅFYLLNING
Upp till tre gånger snabbare än vanlig
kran och slang; fyller en tank på 95 liter
på mindre än två minuter
HÖG KAPACITET
Genererar automatiskt
användningsfärdig rengöringslösning
utan behov av blandning; lagrar 450
liter rengöringslösning

På plats, redo för användning
Orbio® 5000-Sc är enkel att använda. Den kräver endast en
strömkälla av standardtyp, kranvattenförsörjning, ett avlopp
och tillsats av mjukgörande salt av standardtyp. Med 5000-Sc,
kommer du alltid att ha en rengöringslösning för dagligt bruk
tillgänglig på plats och redo för användning.

Miljövänlig
Naturvård

Vittnesmål från
tredje part
SMOG

NFSI (National Floor Safety
Institute)-certifierad NFSI-certifierade
produkter måste godkännas i ett
halkmotståndstest i två faser och har
visat sig minska risken för halkolyckor.

Orbio rengöring av
olika ytor: Minskning
av miljöavtrycket
jämfört med
konventionellt
förpackade
rengöringskemikalier*

OZONMINSKNING

områden för livsmedelshantering, där
det inte finns behov av direkt kontakt
EUTROFIERING

CO2-UTSLÄPP

CONVENTION CENTER
SCENARIO

NSF-registrerade Orbio 5000-Sc
rengöringslösning är registrerad av
NSF Internationell som godkänd för
användning som ett allmänt golv- och
väggrengöringsmedel vid och omkring

PARTIKLAR

FÖRSURNING

EKOTOXICITET

* Resultaten är baserade på uppskattningar och antaganden som beskrivs i
livscykelanalysen som utförs av tredje part-rådgivaren Ecoform LLC. Se Orbio.com
för information.

med livsmedlen.
WOOLSAFE Approved
Orbio 5000-Sc cleaning solution
is a WOOLSAFE-approved
environmentally preferable product for
use on wool and advanced-generation
synthetic carpets and rugs.
TURI-testadeRengöringslösningen
som skapas av 5000-Sc testades av
TURI (Toxics Use Reduction Institute)
Surface Solutions Laboratory och man
fann att den rengjorde lika bra som
jämförbara produkter för allrengöring
och glasrengöring med manuella
torkmetoder.

“Min personal säger att Orbio®
allrengöringslösning fungerar mycket
bra, från avlägsnande av fingeravtryck på
glas till borttagning av fett på köksgolv.
Det är verkligen ett bra och miljövänligt
allrengöringsmedel – minst lika bra som andra
rengöringsmedel vi använder.”
— Pete Vlamis,
Director,ARAMARK Buildings
and Grounds, Indian Prairie
School District #204, Chicago,
IL (metro area)

“Orbio 5000-Sc erbjuder alla fördelar vi söker
efter - det är hälsosammare, bättre för miljön,
underlättar utbildningen och vi sparar pengar.”
— Mike Kilsdonk, Manager,
Operations Support Services
för Marsden Building
Maintenance

“När jag såg vilket bra jobb det gjorde vid
allrengöring, blev jag imponerad. Enligt vår
uppfattning fungerar det lika effektivt som
konventionella rengöringsmedel som vi
använder på glas och mattor.”
— Conor McGarvey, SMG’s
Director of Operations för
David L. Lawrence Convention
Center

“Jag strävar efter en ständigt ren byggnad och
Orbio allrengöringslösning hjälper till. Det finns
inget behov av blandning, du kan inte övereller underanvända det, till skillnad från kemiska
rengöringsmedel.”
— Tom Dillulio, Director of
Building Services för Global
Spectrum

Vår vision: en renare, hälsosammare värld
Orbio® Technologies, en Tennant Company Group, är en ledande innovatör inom miljövänliga teknologier
som tillhandahåller effektiva resultat utan användning av konventionella rengöringskemikalier.

För att lära dig mer om Orbio 5000-Sc och andra
nyheter inom rengöring, kontakta Orbio idag.
TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennanto.com

TENNANT UK CLEANING SOLUTIONS LTD
Gladstone Road
Northampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 0800 111 4402 (local rate UK only)
Tel: 01604 583191
Fax: 0845 052 9349
Email: sales.uk@tennantco.com
Email: enquiries@tennantco.com
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