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Velkommen til en verden af god kemi
Hos Cabola ApS er god kemi omdrejningspunktet i alt hvad vi laver.
Både når det kommer til vores produkter og vores relationer til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
Med udgangspunkt i god service og fleksibilitet handler Cabola ApS
med alle former for kemi og råkemi til alle typer af industrier og virksomheder.
Vi er dine kemieksperter og stolte af det. Vi er altid opdateret på branchespecifikke ændringer og nye tiltag. Vi går aldrig på kompromis
med den gode kemi, leveringstiden og friskheden.

Vi går aldrig på kompromis med…
Sikkerhed – der findes ikke kompromis når det kommer til sikkerhed
i Cabola. Vi går meget op i sikkerhed og har, naturligvis, tilknyttet en
lovpligtig sikkerhedsrådgiver. Alt personale er veluddannet i gældende lovgivninger inden for kemi og håndtering af farlig gods.

Friskhed – en grundsten i vores forretning. Vi skal være med til at
sikre en ubesværet daglig drift for vores kunder og med en kort holdbarhed på nogle former for kemi er friskheden essentiel. Derfor stiller
vi også en garanti på den kemi vi leverer.
Kvalitet – vi ønsker altid at levere den høje kvalitet, som vi er kendt
for. Derfor handler vi også vores kemi hos markedets bedste leverandør.
Service – alle kunder og samarbejdspartnere fortjener en god service og imødekommenhed. Det skaber en god dialog og fordrer det
gode samarbejde.

Dine eksperter indenfor…
Alle former for kemiprodukter
Alle former for saltprodukter og filtermateriale
Alle former for rengøringsmidler

Natriumhypochlorit
Natriumhypochlorit bliver kaldt klor i daglig tale. Kan leveres i mange størrelser – lige fra helt små dunke til palletanke og tankbiler.
Klor fra palletanke om pumpes til svømmehallens tank direkte på
stedet. Alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Der skal være
en repræsentant fra stedet, hvis der skal pumpes om. Klor anvendes i forbindelse med styring af vandkvaliteten af svømmehallens
vand. Herunder ses de forskellige klorprodukter.

Vare. nr:
Produkt:				
31345		Natriumhypochlorit 12 kg.				
31370
Natriumhypochlorit 22 kg.				
31362
Natriumhypochlorit 240 kg.			
31379
Natriumhypochlorit 930 kg.			
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Saltsyre
Saltsyre findes i kvaliteterne 9%, 17,5% og 30%. Den findes i samme
emballager som klor og kan leveres på samme måde. Saltsyre anvendes som pH-neutralisering af vandet, og har en positiv effekt
på kalk.

Vare. nr:
14045		
14040		
14028		
12834		
12522		
14096		

Produkt:
			
Saltsyre 30% 12 kg.				
Saltsyre 30% 24 kg.				
Saltsyre 30% 850 kg.				
Saltsyre 17,5% 11 kg.				
Saltsyre 9% 20 kg.				
Saltsyre 9% 800 kg.
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Svovlsyre
Svovlsyre findes i kvaliteter fra 20% og kan ligeså leveres på samme måde. Svovlsyre anvendes som pH-neutralisering af vandet.
Ofte er dette mindre aggressivt over for metaller, som herved kan
bevares intakt i en længere periode. Forbruget er ofte større i forhold til saltsyre. Herunder ses de forskellige syre.

Vare. nr:
60110		
60096
60109		
60106		

Produkt:				
Svovlsyre 20% 10 kg.				
Svovlsyre 20% 20 kg.				
Svovlsyre 20% 220 kg.				
Svovlsyre 20% 775 kg.
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Flokmiddel
Flokkuleringsmiddel, der anvendes til rensning af badevandet.
Det samler urenheder i flokke, som falder til bunds i bassinet og
hermed er lettere at opsamle. Dosering foregår gennem filtersystemet. Emballagestørrelsen varierer fra 12 kg til palletanke. Herunder ses de forskellige flokmiddel-produkter. Produktet er ligeledes
yderst velegnet til hævning af pH-værdierne.

Vare. nr:
60037
406070
406074

Produkt:
			
Sachtoklar 12 kg.				
P-flok AHC 25 kg.					
P-flock AHC 12 kg.
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Natronlud
Natronlud anvendes blandt andet til regenerering af vandbehandlingsanlæg og til neutralisering af syrer. Det må ikke anvendes på
aluminium eller på andre alkalibestandige overflader. Produktet er
ligeledes yderst velegnet til hævning af pH-værdierne. Herunder
ses de forskellige natronlud-produkter, vi kan levere.

Vare. nr:
Produkt:
			
12618		Natronlud 26 kg				
14019		Natronlud 250 kg				
14016		
Natronlud 900 kg			
14030		
Natronlud 1200 kg
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Salt
Produktionssalt, industrisalt og saltpoletter benyttes til blødgøringsanlæg, saltbalancer samt til klorproduktion via elektrolyse. Alt
salt fra Cabola er påført artikel 95-listen og er derfor lovligt at sælge
inden for EU. Herunder ses de forskellige salt-produkter.

Vare. nr:
79002hp
31384hp
14900hp
14910hp

Produkt:					
Fint Raffineret salt 12,5kg x 72 (900kg)		
Produktionssalt 40x25kg (1000kg)		
Saltpoletter Soft 40x25kg (1000kg)		
Saltpoletter Soft 84x10kg (840kg)

Cabola - fordi kemien er vigtig

Perlite
Perlite er et naturligt filterprodukt af vulkansk oprindelse. Perlite er et
hvidt, sterilt granulat med en række særlige egenskaber såsom høj
filtreringsevne og stor gennemstrømning. Derudover er produktet
uopløseligt, sterilt og ikke ødelæggende for lungerne. Perlite findes
i 14 kg-sække, som kan leveres i tankbil til indblæsning. Herunder ses
de forskellige filter-produkter.
Vare. nr.
60012		
60012		
60013		

Produkt:
					
Perlite 50S 14 kg			
Perlite 50S 14 kg x 45 sæk. (Hel palle køb)
Perlite 50S 300 kg. Big Bag
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Aktiv kul
Aktiv kul er et dampaktiveret filtermateriale, som udemærker sig ved
en høj adsorberingsevne af bunden klor. Produktet har en stor overflade, som sikrer lang levetid. Stenkulsprodukter udemærker sig desuden ved en høj adsorberingsevne, en fin kornstruktur og minimalt
støv. Produktet leveres i sække af 25 kg og i Big Bag og medfølger en
bortskaffelseserklæring anno 2017.
Derudover efterlever vores produkter kravene i European Standard
EN 12 915.
Vare. nr.		
160478		
160478-hp		

Produkt:
			
Activ Carbon Hydraffin 40 N 25 kg. Sæk.		
Activ Carbon Hydraffin 40 N 20×25 kg. sæk.
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MIKO Pearl Hair & Body Foam
Ved brug af MIKO Pearl Hair & Body Shampoo mindskes risikoen
for forurening af badevandet, da den er udviklet til ikke at påvirke
pH-værdien i badevandet.
Udover at være drøj i brug har skumsæben MIKO Pearl Hair &
Body Foam fra Cabola en række andre gode egenskaber. Sæben
er udviklet specielt til svømmerhaller, og derfor påvirker eventuelle
sæberester på gæsterne ikke den vigtige vandkvalitet i bassinerne.
Det betyder i sidste ende en forbedret vandkvalitet, da man ikke
længere vil opleve de samme svingninger i mængden af bundet
klor. Skumsæben er endvidere Svanemærket og lever derved op
til en række krav, der sikrer medarbejderne og badegæsternes
sundhed og mindsker miljøbelastningen.

Vare. nr.
26129		
26261		

Produkt:		
		
MIKO Pearl Hair & Body foam 3x5L		
MIKO Pearl Hair & Body foam 200L 		

Tilbehør:
23256		
41409		
41393

MIKO disp. m/beh. 1000ml. (Skum)		
Hill Pumpe til 200 ltr. 				
Mellemled til hill		
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SIKKERHEDSPAKKE - SORTIMENT
sikkerhed - friskhed - samarbejde

Moldex 9000 helmaske med easylock gevind
Moldex 900 er en helmaske med easylock® filtersystem.
Vægt: 360 g. Panorama visir. Hovedbåndet har ekstra stor åbning. Selve masken er fremstillet af termoplast, hudvenlig TPE. Lettilgængeligt design og let at
komme til alle komponenter. Masken findes i to størrelser: M og L. Stort filtersortiment (husk 2 filtre pr. maske).
Pris: 1.048,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 76 090 00
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Moldex 7000 halvmaske i boks, uden filtre
Moldex 7000 er en halvmaske uden filtre.
Til dobbeltfiltre mod støv, gas eller begge dele samtidigt, vær opmærksom på
filtrene købes separat. Selve masken er fremstillet af termoplast, hudvenlig TP,
som er let at rengøre. Hovedbåndet fordeler tryk og giver optimal tilpasning.
Ingen adaptere, ingen specielle dele. Masken findes i tre størrelser: S, M, og L.
Stort filtersortiment (husk 2 filtre pr. maske). Easylock®
Pris: 236,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 71 300 12 (str. L)
Varenr.: 71 300 11 (str. M)
Varenr.: 71 300 10 (str. S)
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Moldex 7000/9000 kulfilter A1B1E1K1, 2 stk.
Kulfilteret passer til Moldex 7000 og 9000 maskerne.
Til Moldex 7000 og 9000 maskerne. Meget nemme at montere. Tydelig mærkning. Partikelfiltre (købes seperat) kan monteres uden på gasfilteret, såfremt en
kombination ønskes. Gasfilteret opfylder EN 14387.
Pris: 163,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 78 300 03
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Opbevaringsbøtte t/helmaske
Opbevaringsbøtte til opbevaring af helmaske.
Til opbevaring af helmaske, så masken holdes ren og filterlevetiden øges.
Opbevaringsbøtte af hård plast. Til maske og filter.
Pris: 54,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 78 760 18
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Hygostar pvc forklæde hvid 115 x 90 cm
Vinylforklæde 115 x 90 cm.
Vinylforklæde med rivstærke bindebånd i polyester og hulforstærkning. Forklædet er vandtæt og til at tørre af samt meget let og komfortabelt at have på.
Det er desuden meget robust og resistent over for de fleste former for syre og
kemikalier. L: 115 cm, B: 90 cm. Str: One-size.
Pris: 144,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 62 310 52
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Dunlop acifort classic pvc o4 fo sra hvid
Gummistøvler af PVC uden sikkerhed
Hvid gummistøvle af PVC uden sikkerhed. Vandtæt skaft med god kemisk
resistens over for olie og flere kemikalier, og skridsikker på SRA niveau. Antistatisk.
Pris: 350,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 29 221 15
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Bluestar green nitrile (12 stk.)
Nitrilhandsker
Nitrilhandske med god kemikalieresistens. Indvendig velourisering. Til håndtering af mange opløsningsmidler. Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm. (12
SÆT PR. PK.)
Pris: 207,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 60 462 12
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SKY, KL, A-D letvægtsbrille
Sporty letvægtsbrille
Sporty letvægtsbrille af polycarbonat med brede brillestænger som beskytter mod slag og støvpartikler. Tætsiddende mod ansigtet og yder¬ derfor
optimal beskyttelse. Brillen er yderst fleksibel, komfortabel og giver et 180°
udsyn. Linserne har optisk klasse 1 certificering, hvilket gør brillen anvendelig
til permanent brug. Brillen har desuden antidug coating.
Vægt 35 g. EN 166 1 FT, EN 170.
Pris: 32,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 35 250 75

Cabola - fordi kemien er vigtig

V-maxx, neopren bånd, kl acetat, a-d
Sikkerhedsbrille
Sporty design med 180º synsfelt. Kan bæres over mange typer styrkebriller.
Velegnet til kombination med støvmasker. Med ventilation (indirekte). Bredt,
justerbart nakkebånd i drejefæste. Meget blød og komfortabel ramme. Antidug og ridsefast linse af polycarbonat. Kemikalieversion m/acetatlinse og
neoprenstrop. Svejsebrille DIN 5. EN 166 349B.
Pris: 109,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 35 224 95
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B-line ansigtsskærm, kl, pc
Ansigtsskærm
Robust ansigtsskærm til meget attraktiv pris. Kraftig pandebeskytter og stort
omsluttende visir sikrer god beskyttelse mod flyvende genstande og kemikalier. Justerbart nakkebånd af plast med håndhjul i nakken. Visiret kan vippes op og låses fast. Vægt 254 g. EN 166 38F, EN 170.
Pris: 137,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 35 280 57
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B-line visir klar pc
Robust ansigtsskærm
Robust ansigtsvisir med kraftig pandebeskytter sikrer god beskyttelse
mod flyvende genstande og kemikalier. Justerbart nakkebånd af plast
med håndhjul i nakken. Visir af antidugbehandlet acetat. Visiret kan vippes
op og låses fast.
EN 166 38F, EN 170.
Pris: 63,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 35 280 59
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Bluestar forbindskasse (eksklusiv) waterjel
Kraftig boks indeholdende førstehjælpskit
Kraftig plastboks indeholdende netop dét, der skal til for at kunne afhjælpe et
mindre uheld. Husk at have flere forbindskasser placeret i virksomheden, så
kostbar tid ikke går tabt. Kassen leveres med vægbeslag i kraftig plastkvalitet.
Indeholder: 12 stk. Renseservietter. 4 stk. Fingerplaster 4 x 7 cm. 1 stk. Trekantet armklæde 136 x 96 x 96 cm. 1 stk. Taperulle 5 m x 2,5 cm. 1 stk. Sterilt kompres 17 x 17 cm. 2 stk. Elastisk bandage 4 m x 8 cm. 5 stk. Kompres 5 x 5 cm.
3 stk. Saltvandspipetter 9,9 ml. 1 stk. Saks 12,7 cm. 1 stk. Metal pincet 8,8 cm. 5
par handsker i pose str. L. 1 stk. Elastisk plaster 10 x 6 cm. 1 stk. Indlægsseddel/
manual.
Pris: 260,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 10 133 00
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Plum øjenskylleboks m/2 x 500 ml. fl.
Øjenskylleboks
Boks af flamingo plast til vægophæng med 2 stk 500 ml øjenskylleflasker og
spejl.
Pris: 511,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 10 185 10
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Plum øjenskylleflaske 500 ml
Øjenskylleflaske 500 ml.
Plum øjenskyller med 500 ml steril nacl opløsning. I tilfælde af at støv eller
kemikalier kommer i øjet, så skal der skylles med rigeligt væske (flere flasker),
og der skal måske søges læge, afhængigt af stoffet.
Anbefalet skylletid: 200 ml: 2 min., 500 ml: 5 min., 1000 ml: 10 min., 3 x 500
ml: 15 min.
0,9 % sterilt natriumklorid – samme saltopløsning som findes i det menneskelige øje.
Effektiv øjenskyl til at fjerne støv, snavs og andre fremmedlegemer i øjnene.
Let håndterlige flasker.
Ergonomiske øjenkopper der giver en effektiv væskestrøm.
Brugervenligt design der gør flaskerne hurtige og enkle at åbne med blot et
enkelt håndgreb.
Flaskerne er kun til engangsbrug og må ikke genanvendes.
Flaskerne er CE-mærkede og produkter har en holdbarhed på 3 år.
Pris: 139,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 10 290 25
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Plum sår- & øjenskyllespray 50 ml
Sår- og øjenskyllespray 50 ml.
Den nye sår- og øjenskyllespray fra Plum giver omgående og effektiv pleje
til mindre ulykker som fx sår og skrammer på huden eller støv og snavs i øjnene. Det er en blid saltvandsbaseret spray, der yder en jævn skylning, som
samtidig er behagelig at skylle øjet med. Den er desuden nem at tage med,
let at anvende og kan bruges i alle vinkler. Velegnet til kørende håndværkere,
industrien, produktionsvirksomheder og laboratorier.
Pris: 109,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 10 290 22
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Bluestar sikkerhedstaske
Taske til faldsikring
Lille taske til faldsikring. Mål: L: 40 x H: 23 x B: 23 cm.
Pris: 134,00 DKK eksl. moms
Varenr.: 68 210 05
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VEJLEDNING - RENGØRING
produkter - dosering - tid - mekanisk påvirkning - vekselvask

Skumrengøringsmiddel
Foam Alka 334 - et stærkt skumrengøringsmiddel
Foam Alka 334 anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der
ønskes en hurtig og effektiv rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål m.m.

Foam Acid 335 - et stærkt surt skumrengøringsmiddel
Foam Acid 335 anvendes på syrefaste overflader, hvor der ønskes
en hurtig og effektiv rengøring og afkalkning, f.eks. i storkøkkener,
levnedsmiddelindustrien, baderum og svømmehaller m.m.
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Desinfektionsmiddel
Dentin er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel, der
anvendes ved regelmæssig rengøring og desinfektion af alle vaskbare overflader. Specielt velegnet til rengøring og desinfektion af
skyllerum, baderum, toiletter, køkkener samt på alle overflader, der
tåler vand.

Sani Alka F 761 - et alkalisk sanitets rengøringsmiddel
Sani Alka F 761 anvendes til daglig rengøring af alle vaskbare genstande og overflader, som tåler vand i sanitære rum. Sani Alka F 761
efterlader en strålende ren overflade. Endvidere hindres opbygning
af kalk og kalksæber. Sani Alka F 761 har en effektiv fedtopløsningsevne.

Dentin fjerner effektivt almindeligt forekommende typer snavs.
Bredspektret desinfektionsmiddel med virkning overfor de fleste typer bakterier, gær og skimmel.
Rengør, desinficerer, fjerner lugt og hindrer forrådnelse og slimdannelse. Hvis produktet anvendes til desinfektion, skal dette ske som
en særskilt arbejdsproces efter forudgående rengøring med efterfølgende afskylning.

Cabola - fordi kemien er vigtig

Overflade desinfektion
Desinfektionsmiddel anvendes til desinfektion af overflader, instrumenter, redskaber og inventar.
Desenfiktion er virksom over for almindeligt forekommende bakterier og svamp. Efter desinfektion skal alle overflader, der kommer i
kontakt med fødevarer, afskylles med rent drikkevand.
et stærkt skumrengøringsmiddel
Foam Alka 334 anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der
ønskes en hurtig og effektiv rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål m.m.

IPA Sprit 70% er et alkoholbaseret desinfektionsmiddel til anvendelse i fødevareindustrien og sundhedssektoren. Godkendt af Fødevarestyrelsen til desinfektion uden efterfølgende afskylning.
Fordamper hurtigt som gør det specielt egnet til aftørring af overflader, maskiner og remedier, som kommer i kontakt med fødevarer.
For at mindske smitterisiko anbefales afspritning med IPA Sprit 70%
på overflader generelt, f.eks. dørhåndtag, borde, instrumenter, sanitet.
IPA Sprit 70% fordamper ikke så hurtigt som ren sprit (93%), og der
opnås herved en længere kontakttid.
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Desinfektionsmiddel
Combi Des Gel 85% - desinfektionsmiddel, som anvendes, hvor der
kræves en grundig og effektiv hånddesinfektion.

Ophæng til håndsprit i rustfri stål. Vi har fået udviklet og produceret et kvalitetsophæng til håndsprit, som er med til at sikre, at man
altid ved, hvor håndspritten er, og den samtidig er sikret mod hærværk og tyveri.
Den monteres nemt med to skruer.

Combi Des Gel 85% er et effektivt desinfektionsmiddel, grundet produktets indhold af ethanol.

Målene på ophænget:
Højde:
191,03 mm
Bredde:
80,00 mm

Produktet indeholder desuden glycerin, der virker blødgørende på
huden, og produktet er således yderst mildt og venligt overfor brugeren.

Cabola - fordi kemien er vigtig

Hvor starter den gode rengøring?

Temperatur

Tid

Smudstype
Maskintype
Emnetype
Mekanisk
bearbejdning

Kemikalier
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pH-skala

Stærkt surt

0

Neutralt

1

2

3

4

5

6

Stærkt alkalisk

7

8

9

10 11

Syrer/grundig:

Neutrale/daglig:

Alkaliske/grundig:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Saltsyre
Eddikesyre
Kalkfjerner
Toiletrens

Fjerner:
•

Kalk, rust

Vand
Opvaskemiddel
Universal
Sæbespåner
Vaske/plejemidler

Fjerner:
•

12 13 14

Salmiak
Brun sæbe
Grundrens
Klorin

Fjerner:
•

Fedt, olie

Let snavs

Ødelægger:

Ødelægger:

•

•

Emalje, metal, fuger, malede overflader, terrazzo, tøj, hud.
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Asfalt, linolium, lak, kork, gummi, malede overflader, hud.

Den faste og rigtige rytme skaber resultatet
•
•
•
•

Indvirkningstid
Dosering
Mekanisk påvirkning
Vekselvask i faste rytme

Fjernelse af “fedt” og andet snavs (Blå = Alkalisk)
Trin 1/ alkalisk behandling:
•
Udlæg skumproduktet 334 Foam Alka i fornuftig mængde
på et fornuftigt område
•
Lad produktet indvirke i 15-30 minutter. Jo længere indvirkningstid, jo bedre
•
Sørg for at produktet ikke tørrer op, og brug gerne skurema
skine eller gulvskrubbe til at løsne det mest genstridige skidt
•
Efter endt indvirkningstid skylles området med rigelige
mængder vand
Fjernelse af kalk (Rød = Surt)
Trin 2 / sur behandling:
•
Udlæg produktet 335 Foam Acid på samme område, som
nu er skyllet ren efter Foam 334. Udlæg produktet i passen
de mængde og lad det indvirke i 15-30 minutter. Jo længere
indvirkningstid, jo bedre.
•
Sørg for at produktet ikke tører op og brug gerne skurema
skine eller gulvskrubbe til at løsne de mest genstridige kal
kaflejringer
•
Efter endt indvirkningstid skylles området med rigelige
mængder vand

Desinfektion (Gul = Desinfektion)
Trin 3 / Bekæmpelse af bakterier
En god idé for at holde bakterier, svampe og særlige besmudsninger væk fra fuger kanter og andre svært tilgængelige områder er at
udlægge Desinfektion mindst en gang om ugen.
•
Desinfektion lægges ud med skumanlæg i 2-3%-opløsning
•
Især på gulve efterskylles med vand med henblik på at und
gå en fedtet overfalde
Sani Alka 761 F (Blå = Alkalisk)
Er et dagligdags rengøringsmidel, som kan bruges både i gulvvasker, skumanlæg, og med moppe. Produktet er godt egnet til mellemrengøring hvor der hindres opbygning af kalk og kalksæber.
Produktet er svanemærket.
Resultat
Forvent ikke, at alt skidt kan fjerne med kun en behandling. Fjernelse
af kalk tager tid og kræver tålmodighed og ikke mindst arbejdskraft.
Produkterne er dog medvirkende til at lette arbejdet.
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Desinfektion kan anvendes til desinfektion
af overflader, instrumenter, redskaber og inventar
Derfor frarådes højtryksrenser
En højtryksrenser er ikke kun skadelig for dine fuger, der er også en
sundhedsrisiko forbundet med rengøringen ved brug af vandtryk.
Ved brug af vandtryk til fx rengøring vil medføre dannelse af luftforurening i form af aerosoler.
Forureningen vil afhænge af de anvendte rengøringsmidler, den aktuelle forurening på de overflader, der skal rengøres, og det materiale, der eventuelt løsrives fra selve overfladen.
Selv ved et lavt tryk vil der dannes et stort antal aerosoler af meget
forskellig størrelse. De store aerosoler (vanddråber) vil hurtigt falde
til jorden, mens de ultrasmå vil blive hængende i luften meget længe. Disse små aerosoler vil samtidig være af en størrelse, der vil kunne indåndes og påvirke luftvejene.
Ved rengøring i fx levnedsmiddelindustrien, herunder på slagterier,
vil aerosolerne kunne indeholde rengøringskemikalier, proteiner og
andet fra fødevarerne samt mikroorganismer (bakterier, virus og
svampe).

Produktet Desinfektion fra Novadan er velegnet til daglige desinfektionsopgaver, og kan anvendes på alle typer overflader, belægninger og inventar. Produktet er pH neutralt, og ødelægger dermed ikke overfladen.
Læg produktet ud med 2% dosering efter daglig rengøring, alle de steder
man ønsker at gøre en daglig desinfektion. Produktets egenskaber gør, at
det vedbliver med at være aktivt og kan derfor snildt lægge på alle overflader natten over – vandrette, såvel som lodrette. Ønsker man at afskylle
de steder, hvor der er mest personfærdsel, kan det fint gøres næste dag.
Produktet kan lægges ud med en alm. Nito skumudlægger, eller også
med en tryksprøjte. På inventar eller lign. kan det lægges ud manuelt med
en børste.
Ved udlægning giver produktet en svag markør skum, således man kan
se hvilke områder man har desinficeret.
Desinfektion er meget effektiv for alle typer gængse bakterier og har også
effekt på bl.a. virus (herunder Corona virus). Alm. forekommende gær og
skimmel typer vil Desinfektion også have en langtidsvirkende effekt på.
Produktet kan findes anvendes efter en alm. alkalisk rengøring eller syre
rengøring, hvor man afskyller inden pålægning af desinfektionsproduktet.
Produktet kan pålægges såvel tørrer som våde overflader.
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OBS: personlinge værnemidler såsom sikkerhedsbriller, handsker, støvler og arbejdstøj skal ALTID benyttes, når man arbejder med ovenstående produkter.
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Desinfektionsmiddel
Varenummer: 5523
Skurepad, stiv, 245 mm, stiv
Denne stive skurepad fjerner genstridige mærker på vægge og gulve. Passer til holdere på både hånd- og gulvmodeller.

Varenummer: 55003
Skurenylonholder, 235 mm, blå
Skurenylonholder med låsesystem til fastgørelse af rengøringspads. Kan bruges med alle Vikan-skafter til sikker rengøring af gulve,
under udstyr, vægge m.m.
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Rengøringsudstyr & metoder
Varenummer: 70473
High-Low børste, 265 mm, medium, blå
Skrub og rengør effektivt samlinger mellem vægge og gulve og under maskiner og udstyr med denne High-Low-børste med vinklet
gevind, der gør det muligt at bevæge skaftet parallelt med gulvet.

Varenummer: 70373
Tankbørste, 205 mm, stiv, blå
Rengør tanke, kar og afløbsrender med denne tankbørste, som passer til alle Vikans skafter.
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Rengøringsudstyr & metoder
Varenummer: 77543
Gulvskraber m/udskiftningskassette, 600 mm, blå
Denne skraber med dobbeltlæbet cellegummikassette passer til
alle Vikans skafter og er ideel til at fjerne vand og madrester fra alle
typer gulve. Kassetten fjernes nemt i forbindelse med rengøring og
udskiftning (serie 77735 eller 77739 udskiftningskassette).

Varenummer: 29623
Ultra Hygiejnisk Skaft, Ø34 mm, 1500 mm, blå
Dette ultrahygiejniske skaft er fremstillet af materialer, som er godkendt til kontakt med fødevarer, og har et fuldstøbt design, der er
nemt at rengøre og tørre. Det sikrer et højt hygiejneniveau og reducerer risikoen for krydskontaminering.
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Rengøringsudstyr & metoder
Varenummer: 93013
Ergo skumsprøjte inkl. strålerør, 1/2”, 2,5 liter, blå
Rengør sanitære områder og små forarbejdningsområder med skum,
som udlægges uden aerosoler ved normalt vandtryk.
Korrekt dosering i forholdet 0,4 til 10 %.
Farvekodningen gør det nemmere at identificere de forskellige kemikalier, der anvendes. Det anbefales at montere Safeone (9340) sammen
med enheden for at beskytte mod tilbageløb af kemikalier i drikkevandsforsyningen.
Safeone er godkendt i henhold til EN 1717 stofklasse 3. Her anbefaler vi
at man køber en beholder i samme farve som det middel man arbejder
med.
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•
•

Regelsæt for levering af kemi
Cabola aps leverer følgende ved pumpeopgaver fra IBC-fad
til opbevaringstank:
• Egne faste chauffører med ADR-uddannelse og gennemført
kursus i kemihåndtering
• Transport efter gældende regler i henhold til ADR-konventionen
• Alt vedrørende pumpeopgaven sker i henhold til reglerne
• Alle pumper, spande og slanger er farvekodede, således at der
ikke sker kemiske blandinger
• Efter endt ompumpning skylles pumpe og slange igennem
med vand
• Korrekt oprydning foretages
Ved levering hos kunden konstateres at:
• Kemien er den rigtige som anført på bestillings-, følgeseddel
og ADR-dokument

Det er den korrekte påfyldningsstuds/skab, der er åbnet forSlangen er tæt, hel og korrekt monteret
Chaufføren benytter sikkerhedsværn såsom visir, handsker og
forklæde

Kunden sørger for:
• Person til modtagelse af varen, som ved levering godkender
produktets rigtighed
• Åbning af korrekt påfyldningsstuds
• Minimum 10 liter vand i en spand til gennemskylning af pumpe og slange.
Såfremt pumpestedet er meget trafikeret, om pumpes der ingen
former for kemi, før trafikken er mindsket til et minimum, og eventuelle personer og badegæster forsvarligt kan lede uden om pumpestedet. I sådanne tilfælde skal kunden stå “vagt” ved leveringen.
I samarbejde mellem kunden og Cabola aps afsluttes leverancen,
kemiskab lukkes, og der pakkes sammen.
Der påhviler både modtager og leverandør, at påfyldningstank,
såvel som studse og “værktøjet” til ompumpningen er i forsvarlig
stand. Dette checkes løbende og ved hver leverance. Opdages fejl
eller mangler, påtales dette og skal udbedres inden næste leverance. Ved konstatering af fejl, der kan påvirke sikkerheden, afbrydes leveringen og genoptages først efter, at de konstaterede fejl
er udbedrede.
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”

Det ligger så dybt i Cabola
DNA’et at være de bedste,
ikke bare til den enkelte kunde, men til en hel branche.
- Vi er alle individualister.
Betalingsbetingelser
• 8 dage fra fakturadato
Leveringstid
• Den angivne leveringstid på ordrebekræftelsen er leveringstidspunktet hos kunden.

Det med småt...
Gebyr ved levering
• ADR farligt gods gebyr pr. levering ved UN mærket gods
Pris: 161,00 DKK eksl. moms
•

Ompumpningsgebyr
Pris: 275,00 DKK eksl. moms

Fragt
• Ordre pålydende varekøb over 2.500,- netto leveres U/B
• Ordre pålydende varekøb under 2.500,- leveres efter gældende prisliste (dør til dør) fra Danske Fragtmænd.
• Hasteleverancer sendes med egne biler, og afregnes billigst
efter regning.
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”

Vi er dine
kemieksperter

Kontakt
Vi er dine kemieksperter, og vi er stolte af
det.
Vi er altid opdateret på branchespecifikke
ændringer og nye tiltag. Og så går vi aldrig
på kompromis med den gode kemi, leveringstiden eller friskheden.
Hos Cabola tror vi på, at tillid skabes i samarbejde. For os er det derfor vigtigt, at du
som kunde føler dig set og hørt i alle dele
af processen.

Læs mere på www.cabola.dk.
Hovedkontor:
Cabola ApS
Ambolten 22
6000 Kolding
Tlf: 76 30 00 61
Mail: cabola@cabola.dk

Kontakt os angående spørgsmål og bestillinger. Vi ser frem til også at kunne hjælpe
dig.
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