
Framtidens  
rengöringsmedel

PROFESSIONAL
– städutrustning för alla

• Högeffektivt rengöringsmedel
• Fungerar till alla städytor
• Avger inga sprayångor
• Svanenmärkt, sprider inga miljögifter



FRAMTIDENS RENGÖRINGSMEDEL

Rengör med  
alkaliskt vatten
Z-Water är framtiden. Ett Svanenmärkt rengö-
ringsmedel som till mer än 99 procent består av 
vanligt vatten. Dess unika rengörande egenska-
per är resultatet av avancerad teknik där vattnet 
filtreras i flera steg, joniseras och sedan görs 
alkaliskt via elektrolys. Det betyder att Z-Water 
inte avger några miljöförstörande kemikalier 
och att det är helt ofarligt att hantera, samtidigt 
som det mycket effektivt löser smuts och fett. 

Ett medel till alla ytor
 

Z-Water ersätter alla vanliga rengöringsmedel för daglig städning 
såsom allrengöring för fasta ytor, fönsterputs, samt som rengöringsme-
del för sanitetsutrymmen. Särskilt lämpliga användningsområden är till 
exempel sjukhus, förskolor, skolor, offentliga miljöer och utrymmen där 
livsmedel hanteras. Vid användning av en kombimaskin för rengöring 
av golv, späds produkten till en femprocentig lösning. I väl försluten 
förpackning kan produkten lagras i upp till två år. 

 Tillverka själv med Z-Water Generator  
– billigt och klimatsmart 
Z-Water kan köpas färdigt eller tillverkas på plats direkt i en verksam-
het med låg energiåtgång. Det som behövs är en Z-Water Generator. 
Något som minskar behovet av transporter. Sammantaget sänker detta 
utsläppen av CO2, samtidigt som det kan sänka kostnaderna för tvätt- 
och rengöringsmedel med upp emot 50 procent i en verksamhet. 

Fakta och fördelar
• Snällt mot människor och miljö. Släpper inte ifrån sig några  

miljöskadliga kemikalier eller farliga aerosoler

• Innehåller inga tensider, fosfater eller parfymer

• Kostnadsbesparande, kan tillverkas på plats med  
Z-Water Generator

• Klimatsmart, minskar utsläpp av CO2 tack vare färre  
transporter och återanvändbara förvaringskärl  

• Fungerar till alla städytor.



Kontakta oss för en presentation 
0455-61 50 20 | info@ptprofessional.se | ptprofessional.se 

 

Framtiden kan
flytta in hos er också! 
Hjälp vår planet – rengör med Z-Water 
helt utan traditionella städkemikalier

Varför välja Z-Water?

Fördelarna med att använda Z-Water är många. 
Framförallt minskar den negativa belastningen på 
miljö och klimat eftersom vi väljer bort skadliga 
kemikalier och eftersom vi kan tillverka vårt eget 
rengöringsmedel.  

Varför välja bort andra rengöringsmedel?

Även om vanliga rengöringsmedel fungerar bra 
på många sätt och dessutom doftar gott finns det 
också flera negativa effekter. De innehåller bland 
annat tensider, fosfater, parfymer, med mera. De 
kan också ge upphov till allergiska och astmatiska 
besvär.  

Bra mot smuts, virus och bakterier

Z-Water rengör betydligt bättre än rengöringsme-
del som innehåller tensider. Ytorna håller sig ock-
så rena längre. Alkaliska rengöringsmedel, som 
Z-Water tillhör, rekommenderas också av Folkhäl-
somyndigheten eftersom de effektivt avlägsnar 
virus och bakterier. 

Något särskilt att tänka på?

Egentligen inte, det går att städa precis som 
vanligt med Z-Water. Fläckar förbehandlas med 
fläckborttagningsmedel, eller ännu hellre, med  
Z-Water. Spraya och låt verka innan du torkar. An-
vänd sedan lämpligt program på tvättmaskinen. 

Några av våra kunder



PROFESSIONAL
– städutrustning för alla

Örebro universitet valde Z-Water
Örebro universitet har använt Z-Water sedan 2019 
som tvätt- och rengöringsmedel och det är ingen 
överdrift att påstå att alla inblandade är mer än 
väldigt nöjda med produkten. 
– Det har gått strålande bra, säger Carina Bo-
man-Helgesson, som är lokalvårdschef på Örebro 
universitet. 

Sprider inga farliga kemikalier
Lokalvårdsavdelningen på Örebro universitet kom i 
kontakt med Z-Water under en städmässa där alla 
lokalvårdare fick en provflaska med sig hem. Och 
enligt Carina Boman-Helgesson var effekten slående 
när alla hade testat medlet.  
– Wow, utropade städpersonalen. Det här ville vi alla 
ha, berättar hon. 
 
 

Snabbt upptäcktes Z-Waters fördelar. Till exempel 
att det fungerar för alla vattentåliga ytor. 
– Vi använder ett enda medel. Det används till golv, 
vi tvättar textilier med det, vi använder det till toa-
lettstädning och vi använder som ett milt alkaliskt 
medel för att förhindra virusspridning, säger Carina 
Boman-Helgesson. 
 
Viktigt med miljöhänsyn
Som för de flesta verksamheter så ställs det även 
höga krav på Örebro universitet när det kommer till 
miljöhänsyn.

– Vi är en Svanenmärkt städverksamhet så miljön 
är såklart otroligt viktig för oss. Därför är det så bra 
att Z-Water är miljömärkt med just Svanen, förklarar 
Carina Boman-Helgesson. 
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