PERFORM

STENTVÅL
SPECIAL

För rengöring och impregnering av
natursten, terrazzo och betong m.m.
Perform Stentvål Special - Originalet är en neutral
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring
och daglig vård av alla sorters stengolv såsom marmor,
kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik).
Perform Stentvål Special - Originalet kan även med fördel
användas på oglaserade golv av konststen så som kakel,
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och
obehandlade eller vaxade linoleummattor.
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HULKEN
POR-RENT

Golvrengöringsmedel som är
både effektivt och milt.
Perform Hulken Por-Rent är ett allrengöringsmedel där
man kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam
behandling. Perform Hulken Por-Rent används för all typ
av städning, från daglig städning till storstädning och löser
effektivt vattenlöslig smuts samt ﬂäckar av mineral- och
syntetisk olja, sot och fett. Perform Hulken Por-Rent är
avsett för alla vattentåliga golv och ytor inom
alla verksamheter.
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PERFORM
STONE GLOSS
Rengörande och skyddande
kombimedel som passar till alla
typer av sten- och linoleumgolv.
Perform Stone Gloss är ett unikt ﬁlmbildande
kombimedel för daglig rengöring och
ytbehandling av hårda golv och kan med fördel
användas på linoleumgolv. Perform Stone Gloss
bildar vid torkning en vatten- och smutsavvisande
vaxﬁlm med självglans.
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HULKEN
TVÄTTGLANS

Kombinerat rengöringsmedel och
underhållsmedel för golv.
Perform HulkenTvättGlans är ett vårdande
kombimedel som både rengör och underhåller golven.
Perform HulkenTvättGlans passar alla typer
av hårda golv samt gummigolv och
är idealisk för kombiskurmaskin
då den rengör och polerar i ett svep.
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Perform Stentvål Special - Originalet är ett golvrengöringsmedel i koncentrat för manuell rengöring alternativt
maskinell rengöring och underhåll av alla vattentåliga golv. Perform Stentvål Special - Originalet rengör och
skyddar i ett moment utan att lämna vattenränder. Perform Stentvål Special - Originalet reagerar med kalken i
kalkhaltiga stenmaterial och ytan blir starkt vatten- och smutsavvisande vilket även underlättar städning samt
ökar golvets livslängd. Vattenlöslig smuts hindras från att tränga ner i ytans mikroporer. Ytan kan få en svagt
mörkare färgton i och med att ytan blivit återfettad och skyddad.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Dosering:
Grundimpregnering:
Manuell städning:
Fuktmoppning:
Kombiskurning:		
Finslipning:

1-2 liter till 10 liter vatten
0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
0,5-1,0 dl till 10 liter vatten
0,5 dl till 10 liter vatten

Bra Miljöval
1 liter artnr: 02-701
5 liter artnr: 02-711

Med parfym
1 liter artnr: 02-701P
5 liter artnr: 02-711P

Perform Hulken Por-Rent är pH-buffrat, vilket innebär att den bibehåller sitt pH-värde trots att smutsigt
tvättvatten borde sänka pH-värdet. Det gör att Perform Hulken Por-Rent rengör under längre tid och mer
effektivt, då rätt pH-värde är en viktig faktor för själva tvättprocessen. Perform Hulken Por-Rent är avsett för alla
vattentåliga golv och ytor inom alla verksamheter. Plockar även upp smutsen ur underlagets porer. Om problem
med skumning uppstår vid användning av skurmaskin ska man använda Perform Anti-Skum i
smutsvattentanken, följ instruktionerna på etiketten.
Bra Miljöval
Vid punktrengöring ska man efterskölja ytan med vatten.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 9,5 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Dosering:
Storstädning:
0,5 dl till 10 liter vatten
Daglig städning:
0,25 - 0,5 dl till 10 liter vatten
Maskinell städning: 0,25 - 0,5 dl till 10 liter vatten
Moppning:
0,25 - 0,5 dl till 10 liter vatten
Punktrengöring:
5 - 10 dl till 10 liter vatten

1 liter artnr: 02-201
5 liter artnr: 02-202

Med parfym
1 liter artnr: 02-201P
5 liter artnr: 02-202P

Perform Stone Gloss bildar vid torkning en vatten- och smutsavvisande vaxfilm med självglans. Perform Stone
Gloss rengör och underhåller golvet utan att bygga upp ytskiktet och lämnar inga vattenränder. Perform Stone
Gloss är lätt att använda även vid våt- eller fuktmoppning. Upprepad användning förebygger förekomst av
klackmärken och reparerar slitna gångstråk utan att ge uppbyggnad som polish gör. Golvet blir effektivt rent
och produkten bygger upp en slitstark och smuts- och vattenfrånstötande skyddsfilm i ett och samma moment.
Golven blir mycket lättstädade. Vid nollställning (por- rengöring och borttagning av gamla polishrester,
tvåltvättvax och smuts) använd Perform Deep Stone Cleaner, Perform Hulken Por-rent, Perform Polishbort
eller ren ånga (120° C). För att uppnå maximal lyster bör ytan högvarvspoleras med lämplig rondell.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 7,2 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Dosering:
Daglig renöring manuellt:
0,5 dl till 10 liter vatten
Daglig rengöring maskinellt:
1 dl till 10 liter vatten
Spraybehandling:
2 liter till 10 liter vatten
Fuktmoppning:
0,5 dl - 1 dl till 10 liter vatten

1 liter artnr: 21-6500
5 liter artnr: 21-6510
25 liter artnr: 21-6525

Perform Hulken TvättGlans används vid manuell städning eller i en kombi-skurmaskin med en röd skurrondell
eller en naturhårsrondell.
Vid grundimpregnering efter nollställning lägg ut Perform Hulken TvättGlans spädd 1:5-1:10 med ljummet
vatten. Låt medlet dra in i underlaget. Direkt efter torkning, polera med en high-speed maskin och high-speed
rondell på slätare sten- och gummigolv. På terrazzo och grövre stengolv används naturhårsrondell.
Man kan även med fördel fuktmoppa golvet med Perform Hulken TvättGlans. Om ökad glans önskas, upprepa
proceduren.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH i koncentrat ca 7,0. Förvaras frostfritt.
Dosering:
Manuell städning: 0,5 dl till 10 liter vatten
Fuktmoppning:
1 dl till 10 liter vatten
Kombi-skurmaskin: 1-2 dl till 10 liter vatten
Spraypolering:
1 liter till 10 liter vatten
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1 liter artnr: 02-210
5 liter artnr: 02-220
10 liter artnr: 02-215
25 liter artnr: 02-221
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natursten, terrazzo och betong m.m.

Golvrengöringsmedel som är
både effektivt och milt.
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Perform Stentvål Special - Originalet är en neutral
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring
och daglig vård av alla sorters stengolv såsom marmor,
kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik).
Perform Stentvål Special - Originalet kan även med fördel
användas på oglaserade golv av konststen så som kakel,
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och
obehandlade eller vaxade linoleummattor.

Perform Hulken Por-Rent är ett allrengöringsmedel där
man kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam
behandling. Perform Hulken Por-Rent används för all typ
av städning, från daglig städning till storstädning och löser
effektivt vattenlöslig smuts samt ﬂäckar av mineral- och
syntetisk olja, sot och fett. Perform Hulken Por-Rent är
avsett för alla vattentåliga golv och ytor inom
alla verksamheter.
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Perform Stentvål Special - Originalet är en neutral
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring
och daglig vård av alla sorters stengolv såsom marmor,
kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik).
Perform Stentvål Special - Originalet kan även med fördel
användas på oglaserade golv av konststen så som kakel,
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och
obehandlade eller vaxade linoleummattor.

Perform Hulken Por-Rent är ett allrengöringsmedel där
man kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam
behandling. Perform Hulken Por-Rent används för all typ
av städning, från daglig städning till storstädning och löser
effektivt vattenlöslig smuts samt ﬂäckar av mineral- och
syntetisk olja, sot och fett. Perform Hulken Por-Rent är
avsett för alla vattentåliga golv och ytor inom
alla verksamheter.

Vi rekommenderar att man alltid använder Perform
Stentvål Special - Originalet och Perform Hulken Por-Rent vid
impregnering och rengöring av trappor, golv och ytor av natursten
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terrazzo och betong.
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Generellt schema för grundimpregnering och kontinuerlig städning med dessa produkter under ett år.
Perform Stentvål Special - Originalet används till alla typer av naturstensytor och terrazzo, som ett rengörande och
återfettande skydd. Produkten reagerar med kalken i stenen vilket ger ett ökat skydd.
Börja med att göra rent stenytan med Perform Hulken Por-Rent enligt doseringen på baksidan av ﬂaskan. Låt
ytan torka. Gör en så kallad grundimpregnering med Perform Stentvål Special - Originalet enligt doseringen på
baksidan av ﬂaskan. Nu har ni gjort grundligt rent och gett ytan ett skydd.
Instruktioner:
För kontinuerlig rengöring och vård under vår, sommar, höst och vinter rekommenderar vi att ni använder Perform
Stentvål Special - Originalet vid tre städtillfällen av fyra. Den fjärde gången rekommenderar vi er att nollställa golvet
med Perform Hulken Por-Rent.
Tips inför vintern:
För att förbereda golvet / trappan inför vintern, då det är mycket grus och salt på våra vägar och trottoarer, kan man
använda Perform Stone Gloss istället för Perform Stentvål Special - Originalet under hela september
månad. Perform Hulken Por-Rent använder man som vanligt. Perform Stone Gloss ger ett extra skydd under den
tuffa period som vintern innebär. Från oktober följer man instruktioner för kontinuerlig rengöring och vård som vanligt.
När vinter sedan kommer har man byggt upp ettskyddande vaxskikt.
Gör alltid en testyta för att se hur mycket Perform Stentvål Special - Originalet du behöver just på din
stentrappa eller på ditt stengolv. Detta underlättar sedan hela processen med att impregnera hela ytan. Om man
skulle få för mycket Perform Stentvål Special - Originalet på ytan känns den lite klibbig. Detta tvättar man
enkelt bort med lite ljummet vatten. Var noga med att följa doseringen på förpackningarna.
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PERFORM

A-JAS
Multifunktionellt
rengörings- och avfettningsmedel.
Perform A-JAS är ett koncentrerat djuppenetrerande
allrengöringsmedel och avfettningsmedel, som kan
användas för rengöring av alla material som tål vatten.
Perform A-JAS har många användningsområden och
fungerar som problemlösare inom golvvård,
fordons- maskin- och verktygsindustrin.
Perform A-JAS är en mikroemulsion, vilket gör att man
uppnår en maximal rengörings- och
nollställningsförmåga utan starka lösningsmedel.
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PERFORM
DEEP STONE
CLEANER

Högkoncentrerat rengöringsmedel för alla
typer av natursten, betong och terrazzo.
Perform Deep Stone Cleaner är formulerad för att
effektivt ta bort smuts, lättare byggrester, lättare
vaxbeläggningar och skiktuppbyggnad av
underhållskemikalier samt för att rengöra fogar.
Perform Deep Stone Cleaner rekommenderas för marmor,
granit, betong, terrazzo, kalksten, skiffer och keramiska
plattor där den rengör igentäppta porer och har en
smutsabsorberande effekt.
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PERFORM
STONE CLEANER

HD

Ett mycket koncentrerat och kraftigt
rengöringsmedel för djuprengöring av
ytor gjorda av natursten och betong.
Perform Stone Cleaner HD är formulerad för att effektivt ta
bort smuts, byggrester, tjockare vaxbeläggningar och
skiktuppbyggnad av underhållskemikalier samt för
att rengöra fogar.
Perform Stone Cleaner HD rekommenderas för marmor,
granit, betong, terrazzo, kalksten, skiffer och keramiska
plattor där den även djuprengör igentäppta porer.

Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B
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PERFORM
VERTICAL STONE
CLEANER
www.ajourtrading.com

För djuprengöring av vertikala stenytor
såsom fasader, sättsteg och socklar m.m.
Perform Vertical Stone Cleaner är ett
djuprengöringsmedel som är framtaget för rengöring av
vertikala ytor såsom fasader, väggar, duschväggar av sten och
kakel, socklar och sättsteg i trappor.
Perform Vertical Stone Cleaner används både interiört och
exteriört på natursten, betong, terrazzo (cementmosaik),
klinker och skiffer samt fogar.
Perform Vertical Stone Cleaner är formulerad för att stanna kvar
på den vertikala ytan och effektivt ta bort lättare byggrester, smuts
och för att rengöra fogar.

Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B
SE- 431 37 Mölndal
Telefon: 031-87 05 40

Genom den mångsidiga rengöringsförmågan ersätter Perform A-JAS flera produkter, vilket förenklar och
underlättar för användaren. Tar bort och löser effektivt vattenlöslig smuts samt fläckar av mineral- och syntetisk
olja, sot, fett, tjära, asfalt, vägsalt och gammal fastbiten smuts. Påverkar ej färger, etsar ej glas eller
aluminium, skadar inte material såsom betong, mattor av typ linoleum, PVC, gummi, trä, metall eller natursten.
Luktar betydligt mindre än tradionella avfettningsmedel.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare
och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 10 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Dosering:
Nollställning avLinoleum- och plastgolv:
Betonggolv:		
Punktrengöring:
		
Daglig städning:
Maskinell städning:
Fordonstvätt:
Bil / Båt / Flygplan:		
			
			

2 dl till 10 liter vatten
3 liter till 10 liter vatten
1 liter till 10 liter vatten
1 dl till 10 liter vatten
1 liter till 50 liter vatten

1 liter artnr: 02-1000
5 liter artnr: 02-100

2 liter till 10 liter vatten
Låt verka 5-10 minuter. Spola av med vatten,
gärna med högtryckstvätt.

Perform Deep Stone Cleaner är ett högkoncentrerat rengöringsmedel för rengöring av alla typer av interiör och
exteriör natursten. Perform Deep Stone Cleaner är formulerad för att effektivt ta bort lättare byggrester, smuts,
lättare vaxbeläggningar och skiktuppbyggnad av underhållskemikalier samt för att rengöra fogar.
Perform Deep Stone Cleaner rekommenderas för marmor, granit, betong, terrazzo, kalksten, skiffer och
keramiska plattor där den rengör igentäppta porer och har en smutsabsorberande effekt.
Perform Deep Stone Cleaner innehåller inga lösningsmedel eller syra.
Åtgång: Beräknar 1 liter till 20-40 m2 , beroende på hur smutsigt golvet är.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för
yrkesmässiga användare och tillhandahålls på vår
hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 13 i koncentrat. Förvaras frostfritt.

1 liter artnr: 02-2012
5 liter artnr: 02-2010
25 liter artnr: 02-2013

Bruksanvisning / Dosering:
Dosera från 1-2 liter till 10 liter vatten beroende på smutsgraden. Skura med borste och / eller
grövre rondell. Låt verka i 10 minuter och skura igen. Skölj två gånger med rent vatten.
Upprepa om nödvändigt. Låt inte medlet torka på ytan, om det händer så vät ytan på nytt.

Perform Stone Cleaner HD är ett mycket koncentrerat och kraftigt rengöringsmedel för djuprengöring av
golv / ytor gjorda av natursten och betong.
Blanda Perform Stone Cleaner HD med vatten enligt dosering nedan och lägg ut på ytan som ska rengöras.
Skura med borste och/eller grövre rondell. Låt verka och skura var 5:e minut tills fläcken är borta eller ytan är
ren. För kraftigare fläckar används medlet i koncentrat. Skölj med rent vatten.
Utför alltid en provyta på en undanskymnd plats innan hela ytan t.ex. golvet behandlas.
Åtgången beror på vad som ska tas bort, fläckens djup och stenens porositet etc.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 14 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Dosering:
2 - 5 liter till 10 liter vatten beroende på smutshetsgrad.
Skölj rikligt med rent vatten efter rengörning.

5 liter artnr: 02-209

Perform Vertical Stone Cleaner rekommenderas för marmor, granit, terrazzo, kalksten, skiffer och keramiska
plattor där produkten rengör igentäppta porer och har en smutsabsorberande effekt. Perfekt för badrumsytor i
sten och kakel. Perform Vertical Stone Cleaner innehåller inga lösningsmedel eller syra.
Produkten är färdig att användas direkt.
Utför alltid en provyta för att kontrollera effektivitet och resultat.
Notera: Används inte på linoleum eller plastytor.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare
och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH ca 11,4. Förvaras frostfritt.
Bruksanvisning:
Skakas före användning. Spraya den färdiga lösningen direkt på
den vertikala ytan och låt medlet verka i ca 5 min. Skrubba sedan
ytan med en borste, skursvamp eller liknande. Skölj väl med rent
vatten. Om materialet i ytan är mycket sugande skall ytan vätas
med vatten och yttorka före rengöring.
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1 liter artnr: 02-811
5 liter artnr: 02-810
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För rengöring och impregnering av
natursten, terrazzo och betong m.m.

För rengöring och impregnering av
natursten, terrazzo och betong m.m.

Perform Stentvål Special - Originalet är en neutral
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring
och daglig vård av alla sorters stengolv såsom marmor,
kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik).
Perform Stentvål Special - Originalet kan även med fördel
användas på oglaserade golv av konststen så som kakel,
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och
obehandlade eller vaxade linoleummattor.

Perform Stentvål Special - Originalet är en neutral
miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, rengöring
och daglig vård av alla sorters stengolv såsom marmor,
kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmosaik).
Perform Stentvål Special - Originalet kan även med fördel
användas på oglaserade golv av konststen så som kakel,
klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och
obehandlade eller vaxade linoleummattor.
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Det är det här som skiljer
traditionell såpa och Perform Stentvål Special - Originalet
vid vård av olika typer av stengolv och stenytor.

Traditionell
såpaSweden
innehåller
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samtSweden
syntetiska
Ajour Trading
AB vanligtvis en kaliumhydroxidförtvålad
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AB tensider (rengörare) och
Flöjelbergsgatan
8B
Flöjelbergsgatan
8B
komplexbildare (ämne som binder hårdheter i vattnet såsom kalk och magnesium). Dessa tillsätts för att öka
SE- 431 37 Mölndal
SE- 431 37 Mölndal
tvätteffekten
och för05att40förhindra kalkutfällningar i såpvattnet (vilket
gör att031-87
såpan05blir
Telefon: 031-87
Telefon:
40vit i hinken).
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Traditionell
såpa har ett högt pH som torkar ut och kan skada stenen.
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När stengolv tvättas med traditionell såpa förhindras möjligheten att bilda ett skydd på grund av att komplexbildaren
löser upp kalcium- och magnesiumsalterna så att de följer med tvättvattnet. De syntetiska tensiderna som ofta ﬁnns i
tradionell såpa idag ser till att inget återfettande skydd blir kvar på ytan. Visst blir det rent men ytan får inget skydd och
den kommer mattas av fortare samt så kommer ytan att bli svårare att städa.
Perform Stentvål Special - Originalet är en speciellt utvecklad såpa utan tillsatser av just tensider eller
komplexbildare. Vi vill behålla kalcium- och magnesiumsalterna kvar på ytan. Perform Stentvål Special -Originalet´s
höga tvätteffekt har vi skapat genom rätt formulering och balans mellan de ingående råvarorna. Dessutom är den
ingående fettsyran noggrant utvald genom många olika tester för att ge exakt det skydd och resultat som man vill ha.
Traditionell såpa ﬁnns i dag i många olika kvalitéer. De ﬂesta innehåller olika tillsatser, och det är just dessa tillsatser
som gör att traditionell såpa inte ger någon effekt vid behandling av stengolv. Dessutom är den fettsyra som används
i traditionell såpa ofta av sämre kvalité (för att hålla ner kostnaderna) och har en ojämn fördelning på molekylkedjorna
på fettsyran. Rätt moleylfördelning är en viktig egenskap för att uppnå bästa rengöring och skydd på stengolv och
stenytor.
När golv / ytor tvättas med Perform Stentvål Special - Originalet rengör och återfettas de på ett naturligt sätt vilket
ger ett bra skydd mot smuts och vatten. Som en extra bonus reagerar kalciumet och magnesiumet i stenen med
fettsyran och bildar då ett mycket tunt men hårt skikt av kalcium- magnesiumsalter på ytan. Detta skikt ger ett extra
skydd och ger den ﬁnish som man eftersträvar. Perform Stentvål Special - Originalet har även ett mer neutralt
pH-värde än traditionell såpa.
Sid 4

PERFORM

SYRAPULVER
Rengörning av klinker och granitkeramik
samt borttagning av fogrester

Perform Syrapulver används för rengöring
av extremt smutsig klinker och granitkeramik
samt för borttagning av fogrester.

Perform Syrapulver används för rengöring av extremt smutsig klinker och granitkeramik samt för borttagning
av fogrester.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
Bruksanvisning:
Beroende på smutshetsgraden blandas 250-750 ml Perform Syrapulver med 10 liter varmt vatten.
Förtvätta golvet med till exempel en mopp med rikligt med vatten. Lägg ut syrablandningen över golvet och låt
verka i cirka 2-3 minuter. Bearbeta ytan med skurmaskin, eller manuellt med Fog- och kantborste
(126-ST11B i vårt sortiment) eller Doodle Bugborste (126-ST12B i vårt sortiment)
1 kg artnr: 185-110
beroenede på vilket behov som finns. Våtsug ytan noggrant och tvätta av golvet
med till exempel Perform Hulken Por-Rent som är ett svagt alkaliskt
5 kg artnr: 185-106
rengöringsmedel, detta neutraliserar eventuella syrarester.

10 kg artnr: 185-105

Notera: Låt inte syrablandningen ligga kvar för länge på ytan, då kan den
etsa och matta ner stenen. Om detta sker måste stenen slipas med lämplig
metod. Kontakta din lokala stenspecialist. Utför alltid en provyta för att testa
resultatet innan en hel yta bearbetas.

PERFORM
KLINKERRENT
Starkt rengöringsmedel för
keramiska plattor.
Perform Klinkerrent är ett effektivt surt
rengöringsmedel för rengöring av granitkeramik,
klinker och kakelytor efter installation eller vid
kraftigt nedsmutsade ytor.
Perform Klinkerrent tar även bort
fogbruksrester och/eller cementﬁlm som
ﬁnns kvar på ytorna.
Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B
SE- 431 37 Mölndal
Telefon: 031-87 05 40
info@ajourtrading.com

Perform Klinkerrent används oftast i installationsstädning av granitkeramik, klinker och kakelytor men även vid
kraftigt nedsmutsade ytor. Perform Klinkerrent tar bort fogbruksrester och / eller cementfilm som finns kvar på
ytorna efter installation. Oglaserade plattor bör alltid rengöras med Perform Klinkerrent efter installation. Tänk på
att alltid vattenmätta fogarna innan användning. Används aldrig i maskiner utan påföres direkt på ytan med t.ex.
mopp. Låt Perform Klinkerrent verka i några minuter och skura sedan med skurblock alternativt fog- och
kantborste eller doodlebug borste. Skölj noga med vatten och upprepa rengöringen om det behövs.
Observera att vissa kakelplattor med s.k. konstglasyr inte tål rengöring med Perform Klinkerrent eller andra
sura rengöringsmedel. Perform Klinkerrent löser fett, kalk och lättare ytliga rostfläckar.
Med fördel kan man impregnera rengjorda granitkeramik- och klinkerytorna samt fogar med Perform 17.40.
Daglig rengöring efter installationsstädning kan med fördel utföras med Perform Hulken Por-Rent
på glaserade samt impregnerade ytor och på oglaserade ytor används Perform Stentvål Special - Originalet.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH cirka 1 i koncentrat. Förvaras frostfritt.

5 liter artnr: 02-118

Dosering:
3 liter till 10 liter ljummet vatten.

www.ajourtrading.com

PERFORM

MPC

Perform MPC (Marble Polishing Compound) är en polerpasta för restaurering av sliten marmor, terrazzo,
kalksten och agglomarmor. Perform MPC är idealiskt för underhåll på polerade golv och restaurerar den
ursprungliga skönheten hos stenen.

Marble Polishing Compound

Stenytan får lyster men även ett visst motstånd mot smuts och vatten samt friktion så ytan blir inte hal trots att
den är blank.

Polerpasta för ytor av marmor, kalksten och
andra kalkhaltiga stensorter

Om Perform MPC torkar in på ytan etsas inte ytan direkt. Vid behandling med kombi-skurmaskin kan en
arbetshastighet på upp till 100 m² / timme uppnås. En stor fördel med Perform MPC är att den kan bearbetas
med en vanlig singel-skurmaskin (ca 150 varv/min) samt röd rondell.

Perform MPC är en polerpasta för restaurering av sliten
marmor, terrazzo, kalksten och agglomarmor. Perform MPC
är idealisk för underhåll av polerade golv och
restaurerar den ursprungliga skönheten hos stenen.
Den lyster som uppnås med Perform MPC ger även ett
visst motstånd mot smuts och vatten.

Åtgång: Det varierar beroende på hur sliten stenen är. Beräkna 1 kg per 20-30 m².
NOTERA: Om ytan är extremt sliten kan det vara nödvändigt med diamantslipning före behandling med
Perform MPC. Om detta inte är något ni gör själva så kontakta er lokala stenspecialist.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.

Så här gör ni:
1.

Rengör stenen från alla rester av vax, såpa, polish och övrig smuts. Använd Perform Deep Stone Cleaner samt
skurrondell. Om det finns polishrester på stenen använd Perform Polishbort.

2.

Skölj med vatten och våtsug ytan.

3.

Fukta golvet med vatten. Fördela 3-4 dl pulver över en yta på ca 6-8 m².
Notera: Perform MPC skall doseras direkt ut över golvet / ytan, ej i vattentanken.

4.

Bearbeta ytan med singelskurmaskin (150 varv/min) och röd skurrondell med sidgående rörelser cirka 10 ggr.
Dra bort pastan med gummiraka och kontrollera om finishen är tillfredsställande. Om inte - bearbeta lite till.

5.

När ytans finish är tillfredställnande skall den sköljas med rent vatten och använd våtsug. Sedan skall golvet / ytan
eftermoppa rent med rent vatten.

6.

Golvet kan nu beträdas.

7.

Vid underhåll bör Perform Stentvål Special Originalet och Perform Hulken Por-rent användas.

Sid 5

0,5 kg artnr: 03-1016
2,5 kg artnr: 03-1018
5 kg artnr: 03-1017
25 kg artnr: 03-1015

PERFORM

17.40
Impregneringsmedel för natursten,
terrazzo, betong och fogar.
Perform 17.40 är ett aromatfritt
lösningsmedelsbaserat smutsavvisande
impregneringsmedel för oglaserad klinker / kakel
och naturstensgolv samt fogar. Produkten kan
även användas på fasadmaterial av natursten
(kalksten, marmor, kvartsit, granit, skiffer)
och tegel samt betong.

Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B
SE- 431 37 Mölndal
Telefon: 031-87 05 40
info@ajourtrading.com

www.ajourtrading.com

PERFORM
DUSTBINDER

1

Skyddar mot dammbildning, slitage
och nedsmutsning.
Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat
vattenbaserat golvbehandlingsmedel (dammbindare)
som främst är avsett som skyddsmedel för betonggolv
men passar även för golv av typ konstbetong, tegel,
skiffer och terrazzo (cementmosaik) m.m.
Perform Dustbinder 1 skyddar mot dammbildning,
slitage och nedsmutsning. Den tränger ned i ytskiktet
och ger, efter härdning, en sidenblank och lättstädad yta.
Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B
SE- 431 37 Mölndal
Telefon: 031-87 05 40
info@ajourtrading.com

www.ajourtrading.com

PERFORM
ANTI-GREASE

Perform 17.40 är en flourhaltig polymer som påminner starkt om den beläggning som finns i teflonstekpannor.
Efter att lösningsmedlet avdunstat sker en kemisk härdning. Inträgningsdjupet beror på underlagets porositet
men är normalt 2-5 mm. Ytan blir ej diffusionstät och den missfärgar inte heller ytan vilket är vanligt bland andra
liknande produkter. Perform 17.40 är vatten-, smuts- och fläckfrånstötande. Perform 17.40 är färdig att användas
och de ytor som skall behandlas skall ha en temperatur på minst + 5 °C. Perform 17.40 appliceras med en
pensel, lammullspäls, trasa eller annan typ av påstrykare, Ingen form av spray- eller sprutanordning får
användas.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
Stryk ut 1-3 tunna lager direkt. Ytan får ej beträdas innan den är torr. Perform 17.40 är dammtorr efter
ca 1 timma och full impregneringseffekt uppnås efter 24 timmar.
Åtgång: Beräkna 1 liter till 10-30 m2 per strykning.
Ytan får aldrig high speed-poleras.
Ytor som skall behandlas skall var väl rengjorda och torra. Använd produkter från
Perform Floor-Recond Sytem för bästa resultat vid rengöring.

1 liter artnr: 21-151
5 liter artnr: 21-150

Notera: Ytan får aldrig high speed-poleras.
Om golvvärme finns skall den vara avstängd i minst 24 timmar innan applicering
och vara avstängd i 24 timmar efter avslutad behandling.
Perform Dustbinder 1 appliceras med polishpåläggare, roller, gummiraka eller dylikt.
Normalt räcker det med två strykningar.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH i koncentrat ca 7,0. Förvaras frostfritt.
Bruksanvisning / Dosering:
Avlägsna fett olja och smuts innan applicering. Använd produkter från Perform Floor-Recond System vid
rengörning för bästa resultat.Spädes 1:1 med vatten vid första behandlingen och pålägges outspädd vid
andra behandlingen för bästa resultat.
Torktid: Yttorr efter 60 min, tål lätt trafik efter 24 timmar och tyngre trafik
efter 72 timmar.

5 liter artnr: 02-504
25 liter artnr: 02-505

Åtgång: Beräkna 1 liter till 20-30 m2 per strykning.
Notera: Om golvvärme finns skall den vara avstängd i minst 24 timmar innan applicering
och vara avstängd i 24 timmar efter avslutad behandling.
Perform Anti-Grease är ett tvättmedel för alla typer textilier som tål vatten. Används med mattvättmaskin,
skurmaskin eller hetvatten-aggregat eller för hand med en anpassad våtsug.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
pH i koncentrat ca 9,7. Förvaras frostfritt.
Så här gör ni:

Tvättmedel för textilmattor,
möbel- & fordonsklädsel.
Matt- och textiltvätt som gör rejält
rent på ett effektivt och milt sätt.
För extraktionsmaskin,
skurmaskin och hetvattenaggregat
samt för ﬂäckborttagning.
Tillverkare
Ajour Trading Sweden AB
Flöjelbergsgatan 8B
SE- 431 37 Mölndal
Telefon: 031-87 05 40
info@ajourtrading.com

PERFORM

ANTI-SKUM
Skumdämpare för kombi-skurmaskin,
våtsugar och mattvättmaskiner.
Kraftigt skumdämpande medel.
Skall användas i smutsvattentanken
vid risk för överskumning. Används
till kombi-skurmaskin, våtsug och
extraktionsmaskin (mattvättmaskin).

För normalt nedsmutsade ytor - Blanda 1:20 med vatten i extraktionsmaskin (mattvätt) eller skurmaskin.
För hårt smutsade ytor - Blanda 1:10 med vatten och spraya direkt på ytan som ska rengöras
cirka10 minuter före tvättning och sedan tvätta med extraktionsmaskin (mattvätt),
skurmaskin eller hetvattenaggregat.
1 liter artnr:
Fläckborttagning - Fördela outspädd Anti-Grease över fläcken och
tvätta sedan med extraktionsmaskin (mattvätt), skurmaskin eller
hetvattenaggregat.

02-110
5 liter artnr: 02-111

Tips: Använd Perform Anti-Skum i smutsvattentanken för att förhindra överskumning.
Perform Anti-Skum är ett koncentrerat skumdämpande medel med kraftfull effekt.
Perform Anti-Skum används i smutsvattentanken på kombi-skurmaskiner, våtsugar och
extraktionsmaskiner (mattvättar) vid risk för överskumning.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och
tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com eller skanna QR-kod.
Förvaras frostfritt.

1 liter artnr: 51-1031
5 liter artnr: 51-1030

Dosering:
Dosering: 0,5 dl till en 25-liters tank.
OBS! Omskakas före användning.

Sid 6

Lathund - PERFORM FLOOR-RECOND SYSTEM

Ajours Art.nr:
1 liters
förpackning

02-711P/
02-711
02-202P/
02-202

Ajours Art.nr:
5 liters
förpackning

02-702P /
02-1163P
02-205P /
02-203P
02-215 /
02-221

Ajours Art.nr:
10 liter /
25 liter

Oglaserad
klinker/
Granit keramik

02-701P/
02-701
02-201P/
02-201

02-220

----------

Textilier/
mattor

02-210

02-810

---------- /
02-2013

Gummigolv

02-811

02-2010

----------

Perform 17.40

Lackade
hårda golv

02-2012

02-209

----------

Oljat /
vaxat
trä /
linoleum

----------

02-100

10 kg
185-105

Sandsten

02-1000

5 kg
185-106

----------

Skiffer

Perform Stone Cleaner HD

1 kg
185-110

02-111

Granit
(opolerad)

Perform A-JAS

02-110

21-6510

Granit
(polerad)

Perform Syrapulver

21-6500

02-504

----------

Betong

Perform Anti-Grease

----------

21-150

25 kg
03-1015

Marmor
Kalksten
Terrazzo

Perform Stone Gloss

21-151

5 kg
03-1017

----------

Material på ytan
-------------------------------Perform Produkt

Perform Dustbinder 1

2,5 kg
03-1018

02-118

Perfom Stentvål Special Originalet/Bra Miljöval
Perform Hulken Por-Rent
/Bra Miljöval
Perform Hulken
Tvättglans
Perform Vertical
Stone Cleaner
Perform Deep
Stone Cleaner

Perform MPC

----------

----------

Göteborg

Huvudkontor
Flöjelbergsgatan 8B
431 37 MÖLNDAL
031 87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka

Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 FJÄLLBACKA
031 87 31 21

---------- /
21-6525
---------- /
02-505

Perform Klinkerrent

51-1030

Stockholm

Kontor
Russinvägen 22
123 59 FARSTA
08 604 30 00

En koncentrerad kraftfull skumdäpare för smutsvattentanken på kombi-skurmaskiner, våtsugar och extraktionsmaskiner (mattvättar)

51-1031

Perform Anti-Skum

www.ajourtrading.com

V3

