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1. Skumteknologin
Rengöring med skum används redan inom många
områden, tex: biltvättar, högtryckstvättar, hårshampo, 
diskmedel, etc.
Det är ett genombrott inom golvskurning med ett
utvecklat självkolapsande skum.
En unik design som resulterat i flertalet patent.



2. Hur fungerar det?

1 Liter lösning ger: 1 Liter lösning ger:  
1 Liter rengörande lösning 4 Liter rengörande lösning

Luft



En utvecklad självkolapsande skumteknik

vätska Skum vätska



Rengöringsfördelar
Mer effektiv användning av rengöringsmedlet.
Varje individuell bubbla i skummet kommer i kontakt
med den yta som skall rengöras. På så sätt binds mer
smuts än med konventionell städmetod.

Vanlig rengöringsvätska FaST skum



Tennant 365 FaST-PAK™

• Innehåller 2L Högkoncentrerat lösningsmedel

• Ger upp till 100.000 m² städyta per förpackning

• Utspädningsförhållande: 
FaST :    1:1000

“Normalt” : 1:100 till 5:100

• Sänker den totala kostnaden per m² i jämförelse med            
konventionell städning



Tennant 365 FaST-PAK™

FaST finns som komplement till följande:
• Gå-bakom & ride-on (åkbara) maskiner

• Rondell & cylindersystem

• Batteri & förbränningsmaskiner

• Skurmaskiner & Sop-Skurmaskiner

T3 T5 T7 T15

T20 M20 5680 7100

7300 8300



3. Hälsoaspekt

Miljöinformation:

• pH neutralt, polymerfritt lösningsmedel, biologiskt        
nedbrytbart

• Mindre vattenförbrukning: Den höga utspädnings-
graden bidrar till att mindre vatten krävs för ett fullgott 
resultat    

• Mindre lösningsmedel: Utblandning på 1:1000 av         
högkoncentrat kan spara upp till 95% i kemförbrukning

• Mindre skräp: Tom förpackning är ihopvikbar och tar    
liten plats i soporna



Du slipper helt manuellt dosera kemilkalier
FaST-PAK™ är helt tätsluten – Bara sätta I och
koppla ihop

Ingen direkt hudkontakt med kem



4. Säkerhetsaspekt

1. Förebygger halkolyckor



Några fördelar med FaST

• Vatten och kemförbrukning miskar radikalt
• Risken för överdosering av städkem försvinner
• All direkt hantering av kem försvinner, 

•Ingen hudkontakt
•Inga doseringsmått
•Inga stora tunga dunkar

• Den effektiva städarean per fyllning mångdubblas
• Inga beläggningar i revattentanken av kemikalier
• En “start” knapp gör funktionen enkel att använda

För ytterligare info kontakta oss på 08 447 42 42


