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Produkter

Nettbrett på vogna er nyttig, men 
hvordan skal den festes? Ikke alle 
festebraketter er spesielt vakre, ei 
heller stabile.

Staples Pilot er er en låsbar og 
skyvbar nettbrettholder for monte-
ring på renholdstralle, slik at du kan 
bruke nettbrett av ulike størrelser.

Holderen er designet av Stig Frode 
Berge i Staples (bildet) og produse-
res av Røros Produkter. De klarte i 
fellesskap å designe og produsere 
holderen i løpet av kun tre uker. Der-
etter ble den flybåren for å komme 
fram i tide til renholdsmessa under 
FDV 2015.

Norsk nettbrettholder

Rens og impregnering 
av sugende underlag

– Underlag som naturstein, fuger, 
fliser og betong er ofte lite forenelige 
med tradisjonelle vaskemidler. Ofte 
når du vasker med en kombinasjon av 
vann, trenger både vannet og skit-
ten ned i overflaten, sier Geir Øyvind 
Helgerud hos leverandøren SurfaPro-
ducts Scandinavia a.s. Produktene 
ventes også tilgjengelige gjennom 
NorEngros.

Du kan først benytte renseserien 
DeSalin som fjerner fett, kalk osv. 
og åpner fugene i underlaget. Etter 
rensing påføres impregneringsserie 
SurfaPore.

Ifølge Helgerud er det snakk om 
miljøvennlige og vannbaserte løsnin-
ger, der Sintef har testet at impregne-
ringen er 100 prosent vannavvisende. 
Likevel er det viktig at pusteevnen 
i underlaget opprettholdes, i dette 
tilfellet opprettholdes 96 prosent av 
pusteevnen. Det er kjørt tester som 
skal gjenspeile ti års slitasje. Etter 
dette er impregneringen fortsatt 85 
prosent vannavvisende.

Robust og bruker vennlig 
redskaps bærer
Kärcher utvider sitt sortiment av kompakte gate feie maskiner/redskaps 

bærere og lanserer MC 130, en ny modell i 1-kubikk meters klassen. MC 
130 er en dedikert gate feiemaskin for både vinter vedlikehold og grønt pleie. 
Ifølge Kärcher egner den seg til helårs bruk med et stort utvalg moduler og 
redskaper, som f.eks. snøplog, snøfreser, salt spreder, klippe panner, ugress 
fjerner, børster m.m.

Maskinen kan skreddersys til enhver oppgave og konfigureres etter 
kundens behov, skriver Kärcher. MC 130 er derfor et godt valg til offentlig 

drift og vedlikehold, rengjøring og vedlikehold hos industri 
virksomheter, vaktmester tjenester, og for andre leverandører 
av vedlikehold stjenester.


