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Fossilfri vask i vaskeri
MACseriens MAC 955 fossilfri
Flytende vaskemiddel/desinfeksjon og mykgjøringsmiddel.

Vaskemiddel med miljøvennlige nonjoniske tensider. Ingen 
tilsetting av fosfater, zeoliter, blekemiddel eller enzymer som 
kan bryte ned fibrene i klesplagg og laken.

Bruksområde:
Passer for eldresentra, restauranter og sjulkehus m.m, der sterile 
lokaler og hygiene er viktig, og holdes fritt for bakterier og virus.

• Skånsomt mot naturmaterialer
• Desinfiserende
• Vasker bort skitt og bakterier
• Anbefales til kjenslige plagg produkter som skal håndvaskes
• Forebygger og fjerner lukt
• Legger ingen rester igjen i klesplaggene
• Krever ikke større dosering i hardt vann
• Rengjør vaskemaskinen også
• Ressursbesparende og klimanøytrale råvarer
• Vasker rent i kaldt, hardt og til og med i saltvatten.
• Desinfeksjon på kjenslige spotrtsklær og gir rene og freshe

treningsklær
• Rent og effektivt mot lukt, bakterier og soppsporer
• God hygiene minsker risikoen for kontaktsmitte

DOSERING:
40 ml til 3-5 kg tøy
80 ml  til 6-10 kg.
150 ml til 11-15 kg
3 l  gir ca 50 -60 vaskinger.

TEKNISKE DATA:
Innehold: Tensider og komplexbyggere
pH verdi i konsentrat: Nøytralt pH som gir en skånsom og mild vaske effekt

LAGRING:
Oppbevares utilgjengelig for barn.

HMS:
Data sikkerhetsblad følger med.



MAC 101 Fossilfri
Allrengjøringsmiddelet med desinfeksjon

Et fossilfritt allrengjøringsmiddel som skapt for :

• Alle overflater
• Idrettsgulv
• Treningsapparater
• Gym.saler
• Svømmehaller
• Sykehjem
• Eldresentre
• Kirkebygg
• Skoler
• Alle rom og møteplasser 

hvor folk samles.

Et fossilfritt vaskemiddel innebærer at det ikke inneholder oljeprodukter. 
Dette betyr at utslipp til naturen er uproblematisk og miljøvennlig.
Det biologisk baserte Allrent 101 er nonjonisk basert og løser effektivt opp 
den fettbaserte filmen som inneholder bakteriefloraen som igjen er vertskap 
for en lang rekke virus.

Produktet er testet i Sverige over ett år med suksess.
I tillegg inneholder produktet desinfeksjonsvæsken MAC 200 Smittfritt
hvilket betyr at gulv, treningsapparater og alle andre overflater vasket med 
MAC 101 er desinfisert i tillegg.
Enklere kan det ikke gjøres.  Produktet finnes i Biocid direktivet.

Ta kontakt med  KUROTEK A/S bodø for å få en 
demonstrasjon på effekten av et fossilfritt vaskemiddel 
som inneholder desinfeksjon.

www.kurotek.no post@kurotek.no
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ABC 3 delt fossilfritt vaskesystem

Systemet er bygget med vaskemiddel i tre steg (ABC) som  

styres etter hardheten i vannet for å gi en optimal dosering.  

Da unngår man overdosering av vaskemiddelet ved bruk av  

dette systemet. Det er ødeleggende både for miljø og  

lommeboken.

A. Luten er arbeidsvirkemiddelet i all vask.  

Den løser fett og knekker bakterieflora på og i  

vaskeobjektet. Lut er den sterkeste basen vi  

kjenner til og i ABC systemet er styrken  

redusert til 40 %. ABC systemet gir oss  

muligheten til å variere graden av lutinnhold i  

vaskemiddelet slik at man ikke bruker mer lut  

enn hva nødvendig er. Dette gir en stor  

miljøeffekt og reduserer kostnader i forbruk.

MAC 19+

I B middelet er det aktive stoffer  

(bindemiddel) som samler opp kalk, binder fett  

og bakterier som luten har løst opp fra  

vaskeobjektet. Dermed har prossessen utført  

hensikten med rengjøring av objektet.

MAC 918 S Fossilfritt

C middelet er et tørkestoff som bryter  

vannoverflaten på objektet og sørger for at  

tørkeprosessen er jevn og at det ikke blir  

skjolder på harde overflater.

MAC 921 S 



Hvorfor bruke superkonsentrat?

Et superkonsentrat er et rent produkt hvor kjemien er skilt fra hverandre  

for å kunne tilpasses det behov man har i forhold til hva man skal vaske,  

dette fører til at bruksområdet utvides og ressursbruken reduseres for å  

oppnå samme mål.

Miljøfyrtårn? Ambisjoner innen rekkevidde:

Dagens vaskesystemer bruker kjemi som i hovedsak er iblandet inntil 80 %  

vann. Dette fører til at vi driver å forflytter utrolige mengder vann rundt  

om i landet. Noe som igjen gir unødvendige mengder, større  

transportkostnader, større energiforbruk, større returkomponenter, mer  

lagerplass og ikke minst langt større utslipp. Har man et ønske om å  

opptre miljøbevisst vil det være nok å nevne at superkonsentratet som er  

Svanemerket, utgjør for eksempel 25 l superkonsentrat mot 200 l fra våre  

konkurrenter for å oppnå samme mål. Se miljøgevinsten i transport,  

volum, lagerplass, utslipp og returmateriell. Miljøgevinsten er formidabel  

og gir en renere verden.

ABC 3 delt fossilfritt vaskesystem

Systemet er bygget med vaskemiddel i tre steg (ABC) som styres etter  

hardheten i vannet for å gi en optimal dosering. Da unngår man  

overdosering av vaskemiddelet ved bruk av dette systemet. Det er  

ødeleggende både for miljø og lommeboken.

Helt siden starten i 1989 har Macserien arbeidet med superkonsentrat.  

Dette har ført til løsninger der vann ikke er tilsatt, hvilket er vanlig hos  

andre produsenter, noe som igjen fører til stort volum. Vår filosofi er at  

vannet ikke behøver tilsettes før man er klar for bruk. Ved å separere  

kjemikalene for så å harmonere dem i forhold til bruksbehovet medfører  

at man kan gå vesentlig ned i dosering og spare vesentlig på utgiftene.  

Gjennom vårt tre komponents vaskesystem gjøres det rent med bare 0,5  

gram vaskemiddel i rett harmoni til hver liter vann. Dette er i forhold til  

dagens normal ti ganger mindre enn vanlig.

Kjemi:

Vårt vaskesystem er tredelt ved at de tre komponentene  

(superkonsentrat) er skilt fra hverandre. Dette innebærer at utfra hvilket  

vaskeprogram man velger, vil konsentratet bli harmonisert gjennom en  

blandingscomputer som sørger for rette forholdet mellom A = Lut, B =  

aktive stoffer og C = Tørkemiddel.

En annen faktor i dette så revolusjonerende vaskesystem er forbruket, vi  

har tidligere nevnt at du her får et virkemiddel som forbruker bare en  

tiendedel av middelet i forhold til vanlige vaskemidler. Dette burde være  

en vesentlig økonomisk faktor i dette segmentet.
Kurotek A/S i Bodø har også en returordning på plastemballasjen som  

trekomponent systemet kommer i. Dermed reduseres også returmassen og  
plastemballasjen rullerer. Vi tar i mot tomme kanner og du får dem fylt  
opp igjen. Vi sparer enda mer på miljøet.



Doseringsapparat

Ved bruk av et slikt  

doseringsapparat vil  

kostnadene pr vask være i  

nærheten av 70 øre pr  

vask.



SER DINE ØLGLASS SLIK UT?

Om glasset ser slik ut, da bør du lese dette :

Hvorfor blir den slik?

Om du forstørrer et rent glass, vil overflaten være ruflete. Når dener  

vasket, og ølglasset ser ut som det øverste bilde. Da er den ruflete  

overflaten dekket til. Da vil skummet på ølet ikke henge igjen, men  

gli av, og dør etter noen få minutter.

Det nederste bildet viser hvordan et vasket ølglass skal se ut. Dukan  

telle antall munnfuller du har tatt.

Hvordag få dette til?

I en årrekke har dette vært et problem. En må gnikk og gnu på  

glassene, bare for å få bort de hvite flekkene. De hvite flekkeneer  

kalk.

Kurotek A/S , har i samarbeid med Ringnes Bodø og Nordlenningen

PUB testet et Mac produkt 912. Dette har gitt det resultatet som hos 

oss  heter Mac Ølvask. Selvfølgelig må tørremiddelet fjernes. Når  

såpemengden reduseres, halveres i forhold til det vi har vært vanttil  

fra før.

Produktdetaljer
Maskinoppvask spesielt fremstilt for ølglass.  
Etterlater ingen flekker eller skjoldemerker. 10  
liter. 12,8 kg.
Del dette produktet med vennene dine

Pris eks MVA Kr 575,-



MAC 910 MASKINOPPVASK FLYTENDE 5L

Produktdetaljer

Maskinoppvask middel Mac 910 er egnet for  

alle typer oppvaskmaskiner. Klarer meget  

smussete varer. Egnet fra bløtt til hardt vann.  

Ikke egnet for aluminium.

Dosering: 2,7-3 g/liter vann, avhengigav  

smussgrad og vannets hardhet.

pH-verdi konsentrat: ca 14.  

3 kanner per kartong.

Pris eks MVA Kr 240,-

MAC 920 TØRREMIDDEL NØYTRALT 5L

Produktdetaljer

Tørremiddel Neutral Mac 920 er et  

høykonsentrert nøytralt tørkemiddel for  

automatisk dosering i alle typer  

oppvaskmaskiner. Egnet for bløtt til middels  

hardt vann. Er skumdempende og gir en rask  

tørking uten vannflekker. Påvirker ikke  

materialet i oppvaskmaskinen og vaskegodset.

Dosering: 0,45-0,55 ml/liter vann.Automatisk  

dosering til skyllesystemets siste spyling med  

pumpe eller injektor.

pH-verdi: konsentrat ca 4.  

3 kanner per kartong.

Del dette produktet med vennenedine

Pris eks MVA Kr 350,-



Vi bestreber oss på å være tilgjengelig når 
du har bruk for oss

Telefon: 950 28526
Du kan handle på nettet: www.kurotek.no/ Kontakt oss

Hjemmeside: www.kurotek.no post@kurotek.no

Velkommen til oss !

Miljøvennlige produkter 
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