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INDHOLDSFORTEGNELSE

KUNDEN I CENTRUM
For Igefa har kundens behov altid været det centrale og samarbejdet med vores kunder 
prioriteres meget højt. Igefa tilbyder et konkurrencedygtigt produktsortiment af rengørings- 
og desinfektionsmidler, som effektivt og miljøvenligt dækker kundens behov.

KOMPETENT PARTNER
Igefa lægger stor vægt på at være en kompetent samarbejdspartner inden for løsninger af 
enhver rengøringsopgave. Vi leverer rengørings- og hygiejneløsninger til både private og 
offentlige virksomheder, hvor kvalitetsrengøring spiller en afgørende rolle.

HØJT SERVICENIVEAU
Igefa lægger stort vægt på at sikre vores kunder et højt serviceniveau i form af rådgivning fra 
vores erfarne medarbejdere.

Application - DK
Igefas nye skandinaviske svanemærket sortiment bliver fremstillet hos en af de førende 
producenter i Europa, som har været med fra starten, da svanemærkningslicenserne kom frem. 
Siden da er der sket en stor udvikling på svanemærkede rengøringsmidler, og kravene bliver 
hele tiden skærpet, så der stilles større og større krav til produkterne for at opnå Svanemærket 
– til gavn for miljøet og til inspiration for producenterne. 

Den kemiske sammensætning af vores produkter er udarbejdet efter alle de seneste bekendt-
gørelser og forordninger og opfylder derfor allerede nu fremtidens krav.



GRUNDRENGØRING/GLAS

Rengøringsinstruktion 

2 ml pr. 1 l vand.

• Ved svært besmudsning anbefales det at øge doseringen og indvirkningstiden for at opnå den bedste effekt.
• Opløsningen påføres overfladen med en svamp, klud, moppe eller børste.
• Brug en ren en svamp, klud, moppe eller børste til at fjerne den overskydende grundrens. . Det anbefales at Skylle en svamp, 

klud, moppe eller børste ofte under aftørringen. Lad den rengjorte overflade tørre op af sig selv.
• Ved anvendelse af skumudstyr udlægges opløsningen på alle overflader der  

ønskes rengjort og efterskylles derefter med rent vand.

Rekvisitter
Svamp, Klud, Moppe, fremfører & skaft,  eller Børste

UNIVERSAL

Rengøringsinstruktion 

2 ml pr. 1 l vand.

• Inventar: 
 Påfør opløsningen med en klud eller en svamp og rengør. Brug en skuresvamp til at fjerne fastsiddende snavs.

• Gulv, manuelt:
 Påfør opløsningen med en mop og fjern efterfølgende det besmudsede vand.
• Gulv, maskinelt:
 Opløsningen blandes og hældes i en vandtank, fordel opløsningen, skur og fjern efterfølgende det besmudsede vand.
• Glas:   

 Anvendes ufortyndet.
Rekvisitter
Svamp, Klud, Moppe, fremfører & skaft,  eller Børste

Clean and Clever G 226 er alkalisk og anvendes til periodisk rengøring af alle 
overflader, der tåler vand. Clean and Clever G 226 har gode fedtemulgerende 
egenskaber. Clean and Clever G 226 er velegnet til vekselvask af gulve samt 
periodisk rengøring af inventar, vægge, malede overflader og køkkenmaskiner.
Farveløs, uden parfume.

CLEAN and CLEVER G 226
Grundrens

Clean and Clever G 200 anvendes til rengøring af alle overflader såvel inventar som 
gulve. Clean and Clever G 200 er et flydende rengøringsmiddel, der effektivt fjerner 
alle normalt forekommende smudstyper.  Clean and Clever G 200 er velegnet til 
gulvvask, hvor der er opbygget for meget sæbefilm.  Der anbefales, at vekselvaske 
med Clean and Clever G 225. 

CLEAN and CLEVER G 200
Neutralt universalrengøringsmiddel.

1 L 5 L

Clean and Clever G 200-1 anvendes til rengøring af alle overflader såvel inventar 
som gulve. Clean and Clever G 200-1 er et flydende rengøringsmiddel, der effektivt 
fjerner alle normalt forekommende smudstyper. Clean and Clever G 200-1 er veleg-
net til gulvvask, hvor der er opbygget for meget sæbefilm. Der anbefales, at 
vekselvaske med Clean and Clever G 225.

CLEAN and CLEVER 200-1  
Neutralt universalrengøringsmiddel. Med parfume.

2 3

Clean and Clever PRO1419 er et effektivt rengøringsmiddel til glasoverflader 
såsom vinduer, spejle, bilruder. Clean and Clever PRO1419 efterlader overfladen 
strålende blank uden striber.

CLEAN and CLEVER PRO 1419
Glasrens

1 L

1 L 5 L

1 L 5 L



Rengøringsinstruktion 

2 ml pr. 1 l vand.

• Manuelt, vask:
 Påfør opløsningen på gulvet og fjern efterfølgende det snavsede vand.
 Kan poleres til højere glans hvis ønsket. Brug en ren mop.
• Maskinelt:
 Fyld opløsningen i vandtanken. Vask gulvet og fjern efterfølgende det snavsede vand.

Rekvisitter
Moppe, fremfører & skaft 

1 L 5 L

Clean and Clever G 281 anvendes til daglig rengøring af alle vaskbare genstande 
og overflader, som tåler vand i sanitære rum. Clean and Clever G 281 efterlader en 
strålende ren overflade. Endvidere hindres opbygning af kalk og kalksæber. Clean 
and Clever G 281 har en effektiv fedtopløsningsevne.

CLEAN and CLEVER G 281
Sanitetsrengøringsmiddel

Rengøringsinstruktion 

2 ml pr. 1 l vand.

• Opløsningen påføres med svamp, klud, sprayflaske eller skumanlæg. 
• Ved fastsiddende snavs (ikke kalk) kan overfladen bearbejdes eller indvirkningstiden kan forlænges.

Rekvisitter
Svamp, klud, moppe, fremfører & skaft  eller børste

Clean and Clever G 281-1 anvendes til daglig rengøring af alle vaskbare genstande 
og overflader, som tåler vand i sanitære rum. Clean and Clever G 281-1 efterlader 
en strålende ren overflade. Endvidere hindres opbygning af kalk og kalksæber. 
Clean and Clever G 281-1 har en effektiv fedtopløsningsevne.

CLEAN and CLEVER G 281-1
Sanitetsrengøringsmiddel. Med parfume.

1 L 5 L

GULVE SANITET

5

Clean and Clever G 227 er et alkalisk vaskeplejemiddel uden voks.  Clean and 
Clever G 227 har en meget stor rengørings- og plejeeffekt. 
Clean and Clever G 227 er velegnet til alle gulve, der tåler vand. Det anbefales, at 
gulve periodevis vekselvaskes med Clean and Clever G 200 for at undgå for meget 
sæbefilm. Clean and Clever G 227 efterlader en stærk plejefilm, der er modstands-
dygtig for blandt andet sorte streger og saltætsninger. Ridsede overflader 
porefyldes.

CLEAN and CLEVER G 227
Vaskepleje uden voks. Gulvvask.

5 L

Clean and Clever G 225  er et alkalisk vaskeplejemiddel med voks. Clean and Clever 
G 225 har en stor rengørings- og plejeeffekt, især på polish behandlede gulve. 
Clean and Clever G 225 er velegnet til alle gulve, der tåler vand. Det anbefales, at 
gulve periodevis vekselvaskes med Clean and Clever G 200 for at undgå for meget 
sæbefilm. Clean and Clever G 225 efterlader en stærk plejefilm, der er modstands-
dygtig overfor blandt andet sorte streger og saltætsninger. Ridsede overflader 
porefyldes.

CLEAN and CLEVER G 225
Vaskepleje med voks. Gulvvask.

5 L

Clean and Clever G213 anvendes til daglig rengøring af WC-kummer, urinaler, 
uringlas og bækkener. Clean and Clever G213 fjerner effektivt kalk- og rustbelæg-
ninger, også under skyllekanten i WC-kummer. Clean and Clever G213 har afstemt 
viscositet, så den kalkløsende effekt udnyttes bedst muligt. 

CLEAN and CLEVER G 213
Toiletrens

750 ml

4



Rengøringsinstruktion 
2 ml pr. 1 l vand.  
Manuelt, vask:
 Opløsningen påføres overfladen, lad opløsningen virke kort og bearbejd overfladen.  Skyl overfladen grundigt med rent  
 vand og tør af. Områder med kraftigere belægninger behandles med egnet skurenylon/skuresvamp.
Maskinelt:
 Opløsningen fyldes i skuremaskinens tank med vand og fordeles. Skur gulvet og lad opløsning virke.  Skur igen og opsug  
 omgående det besmudsede vand. Skyl gulvet grundigt med rent vand.
 
Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader, f.eks. marmor, terrazzo og andre kalkhol-
dige overflader. Testsyrefølsomhed før brug. Fugt fuger grundigt med vand inden afkalkning. Fjern omgående opløsning fra syreføl-
somme overflader og skyl grundigt med rent vand. Skyl armaturer af krom grundigt med rent vand for at undgå skader.

Rekvisitter
Svamp, klud, moppe, fremfører & skaft eller børste

1 L

Clean and Clever G 211 er et neutralt middel, som anvendes til manuel opvask af 
porcelæn, glas, bestil, gryder mm.  Clean and Clever G 211 kan også anvendes til 
rengøring af malede overflader. Clean and Clever G 211 er meget mild mod 
hænderne. Clean and Clever G 211 efterlader en strålende ren og blank overflade.

CLEAN and CLEVER G 211
Neutralt opvaskemiddel

Rengøringsinstruktion 

1 ml pr. 1 l vand.

Opvask: 
1ml pr. 1 l varmt vand.

Almindelig rengøring:
2 ml. pr. 1 l vand.

Pletrensning:                                 Ufortyndet.

Rekvisitter
Opvaskebørste.

KALKFJERNER OPVASK

7

Clean and Clever G 280 er velegnet til fjernelse af kalk og kalksæber på hårde 
overflader, som tåler syre. Clean and Clever G 280 fjerner kalkbelægninger, såvel 
som urinsten og rustpletter. Hurtig fjernelse af kraftige belægninger. 

CLEAN and CLEVER G 280
Surt afkalkningsmiddel

1 L 5 L

Clean and Clever G 280-1 er velegnet til fjernelse af kalk og kalksæber på hårde 
overflader, som tåler syre. Clean and Clever G 280-1 fjerner kalkbelægninger, såvel 
som urinsten og rustpletter. Hurtig fjernelse af kraftige belægninger. 

CLEAN and CLEVER G 280-1
Surt afkalkningsmiddel. Med parfume.

1 L 5 L

6



Rengøringsinstruktion 

Fugt huden og fordel et minimum af Clean and Clever  G 291. Skyl efter med vand.

PERSONLIG HYGIEJNE

Clean and Clever G 291 er en flydende håndsæbe uden farve og parfume. Sæben 
giver mildt og cremet skum og udtørrer ikke huden. 
Farveløs, uden parfume.

CLEAN and CLEVER G 291
Flydende håndsæbe

500 ml 5 L

8

PH-SKALA

9

Et produkts pH-værdi fortæller, om produktet reagerer surt, neutralt eller alkalisk. Stærkt sure rengøringsmid-
ler mod kalk- og rustdannelser har en pH-værdi tæt på 0, og stærkt alkaliske rengøringsmidler til fedtopløsning 
har en pH-værdi tæt på 14. De neutrale midler ligger i midten af skalaen, hvor en pH-værdi på 7 er neutral,  
svarende til vand.

SURT
Sure rengøringsmidler anvendes til 
fjernelse af kalkbelægninger og rustdan-
nelser. Sure rengøringsmidler kan skade 
emaljerede jernflader, forkromede gen-
stande samt fugematerialet i flisevægge 
og terrazzo-gulve. Disse midler må kun 
anvendes i brugsopløsning og skal om-gå-
ende afskylles med rent vand.

 

NEUTRAL
Neutrale rengøringsmidler anvendes til 
lettere rengøring af inventar, flisevægge, 
køkkener, opvask, malede vægge og fla-
der. Neutrale midler anvendes endvidere 
til rengøring af flader, der hverken tåler 
påvirkning af stærkt sure eller stærkt 
alkaliske rengøringsmidler.  

ALKALISK 
Alkaliske rengøringsmidler anvendes til 
såvel let som grundigere rengøring.  
Alkaliske rengøringsmidler er særligt 
velegnede til at fjerne fedtstoffer, idet 
fedtstofferne omdannes til lettere 
opløselige forbindelser. Stærkt alkaliske 
rengøringsmidler må ikke anvendes på 
linoleumsbelægninger.

STÆRKT SURT
(AFSYRER) 

Saltsyre 30%
Eddikesyre

Husholdningseddike
Kærnemælk

Yoghurt
Sodavand, Øl
SVAGT SURT 

NEUTRAL 
Sødmælk

Vand
Tvekulsurt natron

SVAGT ALKALISK 
Sæbespåner

Kulsurt natron
Tredobbelt salmiak

STÆRKT ALKALISK (AFFEDTER) 
Ætsnatron

(=natriumhydroxid)

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14




