
Storfix
For alle typer av rengjøring som daglig renhold og 
grovrengjøring. Rengjør gulv, vegger, tak, vinduer 
osv. innom alle virksomheter fra kontor til industri. 

Takket være sin bakteriehemmende egenskap 
egner Storfix seg for sanitære rom.

Grundfix
For grunnbehandling av feilbehandlede, uttørkede 
linoleumsgulv. Grundfix danner en elastisk vann 

og kjemikalieavvisende grunning i gulvet. 
OBS! skall ikke brukes på plastgulv.

I-VAX
Rengjør og beskytter dine gulv uansett underlag, 
terrazzo, linoleum, vinyl med mer. I-Vax bruker du 
uansett hvilken rengjøringsmetode som benyttes 
eks. ved bruk av mopper, maskinrengjøring osv. 
Erstatter gulvpolisher, vaskepolisher og lignende.

Storfix impregnering
Høykonsentrert uparfymert Stofix for impregnering 
av mopper i vaskemaskiner. Tilføres i skyllemid-
delkammeret eller via automatiske doserings-

systemer.

Flytende moppevask
For maskinvasking av bomull, blandingsfiber og 
mikrofibermopper. PLS moppevask er spesielt 
utviklet for å beholde moppens egenskaper.

Renofix
For fjerning av gulvpolisher, voks og andre 

grunninger på alle typer gulver. Renofix har høy 
rengjørende effekt og oppløsende egenskaper på 

alle polish og polyuretanprodukter som er lagt i 
flere lag på ulike typer av gulver.

S-vaxmopp
Utviklet for å gi det optimale resultatet for I-Vax 
systemet. Gir en økt smussopptakning og kan 
brukes både til tørrmopping og fuktmopping 

(sentrifugetørre mopper).

I-VAX et 
Svanemerket produkt!

I-VAX Impregnering
Høykonsentrert uparfymert I-Vax for impregnering 

av mopper i vaskemaskin. Tilføres i skyllemid-
delkammeret eller via automatiske doserings-

systemer.

Vedlikeholdssystem for nye Forbo

plast og linoleumsgulv 

I-VAX
 En renere fremtid

På en naturlig måte
Færre produkter – enklere rutiner

PLS arbeider for enklere og kostnadseffektive rengjøringsmetoder. Vi arbeider 
med miljøbesparende produkter og har siden bedriften ble grunnlagt i 1973 hatt 
som målsetting å minske antallet kjemiske produkter innen rengjøringsbransjen.
 Bedriften har derfor vært en foregangsbedrift innen sitt arbeide for miljøet – for 
en bedre arbeidsmiljø og en renere natur. Kort sagt, PLS tilbyr færre rengjørings-
produkter og enklere rengjøringsrutiner – dette sparer tid, penger og miljøet.
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I-VAX systemet 
– i nært samarbeid med Nilfisk og Forbo Flooring 

PLS samarbeider med Nilfisk og Forbo Flooring på det Norske rengjøringsmarke-
det. Samarbeidet mellom tre av Nordens ledende aktører har medført at man har 
tatt fram et gulvvedlikeholdssystem som sparer både tid og penger – og naturligvis 
miljøet.

Selges og markedsføres av:

Ett samarbeid mellom:

PLS PRODUKTER FOR DAGLIG RENGJØRING OG GULVVEDLIKEHOLD

Nye Larry-
moppen!
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Byggrengjøring
En byggrengjøring utføres alltid før et nytt gulv taes i bruk. En bra byggrengjøring 
er den beste forutsetning for et vakkert og lettstelt gulv. Byggrengjøringen omfatter 
fjerning av løs smuss og skitt fra bygningsmaterialer på gulvet, maskinrengjøring 
samt skylling og vannsugning av gulvoverflaten.

Byggrengjøring for plast- og linoleumgolv

Effektiv, miljøvennlig gulvvedlikehold
Produkter og metoder for effektiv gulvvedlikehold har 
stor betydning for gulvets funksjon.
 Forbo Flooring engasjerer seg sterkt vedrørende 
miljø og økonomi når det gjelder gulv. Forbo anbefaler 
PLS vedlikeholdssystemer. Myk polerbar voks i kombi-
nasjon med tørre vedlikeholdsmetoder gir best resultat 
på kort og lang sikt. Det lave materialforbruket er 
dessuten en viktig miljøargument for I-Vax systemet.

Lang erfaring og trygghetsgaranti
Den lange erfarenheten viser at konsekvent vedlike-
hold med I-Vax gir fine gulv år etter år. 
 For brukerne er dette en trygghet. Med denne 
erfarenheten i ryggen kan Forbo Flooring og PLS 
tilby en garanti for godt vedlikeholdsresultat og lavt 
materialforbruk gjellende nye linoleumsgulv, even-
tuelt i kombinasjon med plastgulv, flisegulv og oljet 
parkett fra Forbo. Trygghetsgarantien tegnes for 
10 år forutsatt at gulvet installeres etter Forbo sine 
beskrivelser og at det konsekvent vedlikeholdes med 
I-Vax metoden.

Funksjon
I-Vax systemet er oppbygd rundt et fåtall av produkter og 
kan brukes i ulike rengjøringssystemer. Kundetilpasset 
rengjøringsmetoder er nøkkelen for å lykkes med ved-
likeholdet. I-Vax fungerer utmerket ved fuktmopping og 
maskinrengjøring eller ved tørrmopping i kombinasjon 
med spraypolering. Alle tidskrevende oppskuringer med 
sterke kjemikalier unngåes takket være I-Vax systemet.

Pudringsfritt
Konsekvent bruk av I-Vax systemet på nye linoleums-
gulv innebærer at risikoen for pudring elimineres. 
 Dette er en viktig sikkerhetsfaktor ved valg av gulv-
materiell og vedlikeholdssystem.

Ett økonomisk system
Gulv behøver ikke bare å bli rengjort . Vedlikehold er 
viktig for at gulvet skal fungere bra. Med I-Vax syste-
met foretaes rengjøringen og vedlikeholdet i samme 
arbeidsmoment og likt for alle typer gulvmateriell. Enkelt 
og lønnsomt. Derfor anbefaler Forbo Flooring at gulvene 
behandles med PLS system I-Vax.

Nilfisk-Advance AS 
– Verdens største leverandør 
av profesjonell rengjøringsutstyr!

Nilfisk er en av verdens ledende leverandører av 
profesjonelle rengjøringsløsninger. I Norge har Nilfisk 
etablert seg som en av de ledende produsenter av 
rengjøringsutstyr og leverer komplette rengjøringsløs-
ninger til offentlige og private kunder. 

Rengjøring og vedlikehold av gulver er vårt fagområde 
og våre maskiner, metodebeskrivelser og vedlikeholds-
produkter gir våre kunder unike fordeler. Uansett 
hvilket rengjøringsbehov  våre kunder har vil vi kunne 
tilby en løsning. Vi finnes representert i hele Norge og 
våre samarbeidende grossister står klare til å levere 
produkter fra Nilfisk. 

Under flere år har vi utviklet funksjonskjøp som 
innebærer at du som kunde kan kjøpe en rengjørings-
løsning til en fast månedskostnad. Dette innebærer en 
garantert driftssikkerhet til en fast pris. Enklere kan det 
ikke bli.

Ingen førstegangs behandling
Takket være den nye overflaten på Forbo Floorings linoleumsgulv behøves ingen 
førstegangsbehandling. Etter byggrengjøringen er gulvet ferdig til å taes i bruk. 
Se daglig vedlikehold.

Daglig rengjøring
Den daglige rengjøringen med I-Vax systemet er meget enkelt. Velg bare noen av 
rengjøringsmetodene nedenfor og følg instruksjonene. De er til for å gjøre gulvet 
rent og erstatte bortslitt vedlikeholdsvoks. Ved behov kan man komplimentere 
rengjøringen med vedlikeholdspolering.

Alternative metoder for daglig vedlikehold 

Vedlikehold

Polering med highspeed eller enbørstemaskin (skuremaskin)
Dersom man har områder med høy slitasje anbefales tørrpolering 
eller spraypolering med en I-Vax løsning på 50 prosent. Metoden 
sikrer en jevn glans og tar bort eventuelle friksjonsmerker. Utføres 
kvartalsvis eller etter behov.

Fuktmopping med S-vaxmopp 
• Bruk 1 dl I-Vax til 10 liter vann. Press vannet maksimalt ut av moppene.
• Fuktmopp gulvet 1-5 ganger i uken avhengig av rengjøringsbehovet.
• OBS! Vær 3-5 gang byttes I-Vax ut med Storfix (1 dl til 10 l vann).

Tørrmopping med S-vaxmopp 
• S-vaxmopp brukes med fordel som tørr eller fuktmopp. 
  Ved bare bruk av tørrmopping tilføres I-Vax ved hjelp av 
  spraypolering kvartalsvis eller etter behov.

Rengjøring  med kombimaskin 
• Bruk 1-2 dl 1-Vax til 10 l vann i maskinen.
  Bruk rød pad.
• OBS! Ved behov for grundigere rengjøring byttes I-Vax 
   ut med Storfix ( 0,25 dl til 10 l vann ) i maskinen.

Mopping med sentrifugetørre S – vaxmopper fra vaskemaskiner
• Bruk 0,4 dl I-Vax impregnering til 10 l vann i siste skyllevann.
• Fuktmopp gulvet 1-5 ganger i uken avhengig av rengjøringsbehovet
• OBS! Vær 3-5 gang byttes I-Vax med Storfix impregnering. 
  ( 0,4 dl til 10 l vann ) i siste skyllevann.
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Vannsugning
Sug opp skurevannet med vannsuger.

Ettertørkning
Fuktmopp gulvet med ett surt rengjøringsmiddel. 
(ca 0,5 dl til 10 l vann) for å løsne byggstøv og gips- 
stoffer. Fuktmopp etterpå med en svak konsentrasjon  
av I-Vax. (ca 0,5 dl til 10 l vann).
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Grovrengjøring 
Støvsug eller fuktmopp bort alle løse partikler.

Rengjøring med enbørstemaskin (skuremaskin)
Skur gulvet med 1 dl Storfix til 10 liter vann. 
Bruk rød pads.
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innebærer at du som kunde kan kjøpe en rengjørings-
løsning til en fast månedskostnad. Dette innebærer en 
garantert driftssikkerhet til en fast pris. Enklere kan det 
ikke bli.

Ingen førstegangs behandling
Takket være den nye overflaten på Forbo Floorings linoleumsgulv behøves ingen 
førstegangsbehandling. Etter byggrengjøringen er gulvet ferdig til å taes i bruk. 
Se daglig vedlikehold.

Daglig rengjøring
Den daglige rengjøringen med I-Vax systemet er meget enkelt. Velg bare noen av 
rengjøringsmetodene nedenfor og følg instruksjonene. De er til for å gjøre gulvet 
rent og erstatte bortslitt vedlikeholdsvoks. Ved behov kan man komplimentere 
rengjøringen med vedlikeholdspolering.

Alternative metoder for daglig vedlikehold 

Vedlikehold

Polering med highspeed eller enbørstemaskin (skuremaskin)
Dersom man har områder med høy slitasje anbefales tørrpolering 
eller spraypolering med en I-Vax løsning på 50 prosent. Metoden 
sikrer en jevn glans og tar bort eventuelle friksjonsmerker. Utføres 
kvartalsvis eller etter behov.

Fuktmopping med S-vaxmopp 
• Bruk 1 dl I-Vax til 10 liter vann. Press vannet maksimalt ut av moppene.
• Fuktmopp gulvet 1-5 ganger i uken avhengig av rengjøringsbehovet.
• OBS! Vær 3-5 gang byttes I-Vax ut med Storfix (1 dl til 10 l vann).

Tørrmopping med S-vaxmopp 
• S-vaxmopp brukes med fordel som tørr eller fuktmopp. 
  Ved bare bruk av tørrmopping tilføres I-Vax ved hjelp av 
  spraypolering kvartalsvis eller etter behov.

Rengjøring  med kombimaskin 
• Bruk 1-2 dl 1-Vax til 10 l vann i maskinen.
  Bruk rød pad.
• OBS! Ved behov for grundigere rengjøring byttes I-Vax 
   ut med Storfix ( 0,25 dl til 10 l vann ) i maskinen.

Mopping med sentrifugetørre S – vaxmopper fra vaskemaskiner
• Bruk 0,4 dl I-Vax impregnering til 10 l vann i siste skyllevann.
• Fuktmopp gulvet 1-5 ganger i uken avhengig av rengjøringsbehovet
• OBS! Vær 3-5 gang byttes I-Vax med Storfix impregnering. 
  ( 0,4 dl til 10 l vann ) i siste skyllevann.
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Vannsugning
Sug opp skurevannet med vannsuger.

Ettertørkning
Fuktmopp gulvet med ett surt rengjøringsmiddel. 
(ca 0,5 dl til 10 l vann) for å løsne byggstøv og gips- 
stoffer. Fuktmopp etterpå med en svak konsentrasjon  
av I-Vax. (ca 0,5 dl til 10 l vann).
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Grovrengjøring 
Støvsug eller fuktmopp bort alle løse partikler.

Rengjøring med enbørstemaskin (skuremaskin)
Skur gulvet med 1 dl Storfix til 10 liter vann. 
Bruk rød pads.



Byggrengjøring
En byggrengjøring utføres alltid før et nytt gulv taes i bruk. En bra byggrengjøring 
er den beste forutsetning for et vakkert og lettstelt gulv. Byggrengjøringen omfatter 
fjerning av løs smuss og skitt fra bygningsmaterialer på gulvet, maskinrengjøring 
samt skylling og vannsugning av gulvoverflaten.

Byggrengjøring for plast- og linoleumgolv

Effektiv, miljøvennlig gulvvedlikehold
Produkter og metoder for effektiv gulvvedlikehold har 
stor betydning for gulvets funksjon.
 Forbo Flooring engasjerer seg sterkt vedrørende 
miljø og økonomi når det gjelder gulv. Forbo anbefaler 
PLS vedlikeholdssystemer. Myk polerbar voks i kombi-
nasjon med tørre vedlikeholdsmetoder gir best resultat 
på kort og lang sikt. Det lave materialforbruket er 
dessuten en viktig miljøargument for I-Vax systemet.

Lang erfaring og trygghetsgaranti
Den lange erfarenheten viser at konsekvent vedlike-
hold med I-Vax gir fine gulv år etter år. 
 For brukerne er dette en trygghet. Med denne 
erfarenheten i ryggen kan Forbo Flooring og PLS 
tilby en garanti for godt vedlikeholdsresultat og lavt 
materialforbruk gjellende nye linoleumsgulv, even-
tuelt i kombinasjon med plastgulv, flisegulv og oljet 
parkett fra Forbo. Trygghetsgarantien tegnes for 
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kan brukes i ulike rengjøringssystemer. Kundetilpasset 
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og lønnsomt. Derfor anbefaler Forbo Flooring at gulvene 
behandles med PLS system I-Vax.

Nilfisk-Advance AS 
– Verdens største leverandør 
av profesjonell rengjøringsutstyr!
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Grovrengjøring 
Støvsug eller fuktmopp bort alle løse partikler.

Rengjøring med enbørstemaskin (skuremaskin)
Skur gulvet med 1 dl Storfix til 10 liter vann. 
Bruk rød pads.



Storfix
For alle typer av rengjøring som daglig renhold og 
grovrengjøring. Rengjør gulv, vegger, tak, vinduer 
osv. innom alle virksomheter fra kontor til industri. 

Takket være sin bakteriehemmende egenskap 
egner Storfix seg for sanitære rom.

Grundfix
For grunnbehandling av feilbehandlede, uttørkede 
linoleumsgulv. Grundfix danner en elastisk vann 

og kjemikalieavvisende grunning i gulvet. 
OBS! skall ikke brukes på plastgulv.

I-VAX
Rengjør og beskytter dine gulv uansett underlag, 
terrazzo, linoleum, vinyl med mer. I-Vax bruker du 
uansett hvilken rengjøringsmetode som benyttes 
eks. ved bruk av mopper, maskinrengjøring osv. 
Erstatter gulvpolisher, vaskepolisher og lignende.

Storfix impregnering
Høykonsentrert uparfymert Stofix for impregnering 
av mopper i vaskemaskiner. Tilføres i skyllemid-
delkammeret eller via automatiske doserings-

systemer.

Flytende moppevask
For maskinvasking av bomull, blandingsfiber og 
mikrofibermopper. PLS moppevask er spesielt 
utviklet for å beholde moppens egenskaper.

Renofix
For fjerning av gulvpolisher, voks og andre 

grunninger på alle typer gulver. Renofix har høy 
rengjørende effekt og oppløsende egenskaper på 

alle polish og polyuretanprodukter som er lagt i 
flere lag på ulike typer av gulver.

S-vaxmopp
Utviklet for å gi det optimale resultatet for I-Vax 
systemet. Gir en økt smussopptakning og kan 
brukes både til tørrmopping og fuktmopping 

(sentrifugetørre mopper).

I-VAX et 
Svanemerket produkt!

I-VAX Impregnering
Høykonsentrert uparfymert I-Vax for impregnering 

av mopper i vaskemaskin. Tilføres i skyllemid-
delkammeret eller via automatiske doserings-

systemer.

Vedlikeholdssystem for nye Forbo

plast og linoleumsgulv 

I-VAX
 En renere fremtid

På en naturlig måte
Færre produkter – enklere rutiner

PLS arbeider for enklere og kostnadseffektive rengjøringsmetoder. Vi arbeider 
med miljøbesparende produkter og har siden bedriften ble grunnlagt i 1973 hatt 
som målsetting å minske antallet kjemiske produkter innen rengjøringsbransjen.
 Bedriften har derfor vært en foregangsbedrift innen sitt arbeide for miljøet – for 
en bedre arbeidsmiljø og en renere natur. Kort sagt, PLS tilbyr færre rengjørings-
produkter og enklere rengjøringsrutiner – dette sparer tid, penger og miljøet.
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I-VAX systemet 
– i nært samarbeid med Nilfisk og Forbo Flooring 

PLS samarbeider med Nilfisk og Forbo Flooring på det Norske rengjøringsmarke-
det. Samarbeidet mellom tre av Nordens ledende aktører har medført at man har 
tatt fram et gulvvedlikeholdssystem som sparer både tid og penger – og naturligvis 
miljøet.

Selges og markedsføres av:

Ett samarbeid mellom:

PLS PRODUKTER FOR DAGLIG RENGJØRING OG GULVVEDLIKEHOLD

Nye Larry-
moppen!
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