
Vaskemidler og desinfeksjon
- til havbruk- og fiskerinæringen
NYHET - Renholdsprodukter i tablettform. 
Sortimentet dekker hele behovet for oppdretts- og fiskerinæringen

SALAR-DES
- Står på Mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler til akvakultur

• Miljøvennlig
• HMS-vennlig
• Ikke korrosivt
• Ikke etsende
• Ingen farlig damp
• Nøyaktig dosering
• Plassbesparende
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TESS KAN LEVERE ET MILJØGRØNT SPEKTER AV RENHOLDSKJEMIKALIER 
OG DESINFEKSJONSMIDLER

Vårt renholdsprogram har fokus på
• Innovativ bekjempelse av bakterier og virus
• HMS vennlige kjemikalier med stor virkningsgrad
• Miljøvennlig produkter med raskt biologisk nedbrytbare kjemikalier
• Ikke-korrosive desinfeksjonsmildler
• I tablettform - plass og fraktbesparende renholdsmidler og desinfeksjon
• Skreddersydde renholds og desinfeksjonsløsninger
• Kurs, opplæring og tilpassede renholdsplaner

INNHOLDSOVERSIKT
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VASK OG DESINFEKSJON AV BRØNNBÅTER, SERVICE BÅTER, FÔRFLÅTER 
OG FISKEFARTØYER

OVERFLATEVASK
Prolax Mikrovask
Mildt alkalisk vaskemiddel som fjerner mineralolje, fôr og fiske rester. 
Kan benyttes på aluminium og lakkerte flater. Benyttes i 5 – 20% dosering  
avhengig av forurensningsgrad, som avfettingsmiddel på hydraulikkolje og  
lignende i 50% løsning. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra  
vaskeanlegg. Er det mye fiskefett på overflaten bør Prolax Foam sterk eller  
Prolax Foam 32 benyttes.

Prolax Foam 32
Alkalisk skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskeaktive stoffer for fjerning av 
alle smusstyper. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av forurensningsgrad.

Prolax Foam Sterk
Sterkt alkalisk skummende vaskemiddel som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også  
egnet for å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av forurensningsgrad. Legges på  
med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg. Skal ikke benyttes på aluminium eller andre mykmetaller.

Prolax Foam 1 Extra
Sterkt surt skummende vaskemiddel til fjerning av kalk, salt, proteiner, fett. Benyttes i 3 - 5% dosering for generell 
rengjøring. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.

Prolax Rustvask
Sterkt surt flytende vaskemiddel for fjerning av rust, benyttes i 10 - 20% dosering for rustvask og i konsentrat som rust 
fjerner. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.

Prolax Maskinvask
Alkalisk avfettingsmiddel som kan benyttes til alle typer vask. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra  
vaskeanlegg.

SIRKULASJONSVASK
Prolax Cip Sterk
Sterkt alkalisk vaskemiddel uten skum som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet for 
å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes til rengjøring av tanker og sirkulasjonsutstyr. 1 - 5%  
dosering.

INNENDØRS
Prolax Uni-Tabs 70, Prolax Uni-tabs 95
Vaskemidler som kan benyttes på alle vaskbare flater. Kan benyttes til kontor, kantiner og gulvvaskemaskiner. 

SALAR-DES
Selvoppløselige desinfeksjonstabletter som kan benyttes i ferskvann og saltvann. 
SALAR-DES er biologisk nedbryt- bart og etterlater ingen giftige reststoffer som er skadelig for naturen. 
SALAR-DES er i bruksløsning ikke etsende på hud eller korrosivt på aluminium og lakk.

BRUK OG OPPEVARING
1 bøtte SALAR-DES a 7 kg holder til 2200 liter cip/tank-desinfeksjon. Tablettene slippes direkte i vannet og er selvoppløsende.  
Salar-Des oppbevares i bøtter/sekk og tåler frost i konsentrat, i bruksløsning må produktet benyttes innen 7 dager.  
Produktet er plassbesparende å oppbevare. Sammenlignet med flytende produkter er doseringen ca 1/5.

DESINFEKSJON FOR DRIKKEVANNSTANKER OG FERSKVANNSTANKER 
Prolax Klortabs 75/16 
Selvoppløselig desinfeksjonstablett til drikkevann. 1 tablett inneholder 6500 ppm aktivt klor.

Desinfeksjon av drikkevann: 
Rent vann tilsettes 2,5 ppm aktivt klor, 1 tablett til 2600 liter vann. Mulig kontaminert vann tilsettes 5 -10 pp aktivt klor, 1 tablett til  
1300 – 650 liter vann. Kontaminert vann tilsettes 20 ppm aktivt klor, 1 tablett til 325 liter vann.
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VASK OG DESINFEKSJON AV SETTEFISKANLEGG

OVERFLATEVASK

Prolax Foam 32
Alkalisk skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskeaktive 
stoffer for fjerning av alle smusstyper. 
Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av forurensningsgrad.

Prolax Foam Sterk
Sterkt alkalisk skummende vaskemiddel som effektivt fjerner 
rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet for å fjerne  
lakselus fra båter og utstyr. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av  
forurensningsgrad. 
Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.

SMOLTKAR
Prolax Cip Sterk
Sterkt alkalisk vaskemiddel uten skum som effektivt fjerner rester av for, fisk, fett og proteiner. 
Godt egnet for vask av tanker/kar ved generasjonsskifte ved 10 - 30% dosering, fjernes effektivt fett/protein  
randen som legger seg i vann kanten. Benyttes til rengjøring av tanker og sirkulasjonsutstyr i 1 - 5% dosering.

VARMEVEKSLER
Prolax Cip 14 CL +
Sterkt alkalisk vaskemiddel med klor som er egnet for vask av varmevekslere i 3 - 5% dosering. Størst effekt oppnås ved 
ca. 60° - 70 °C på vaskevannet.

DESINFEKSJON

Prolax PerOxytabs
Nøytralt desinfeksjonsmidler i tablettform som er testet mot de fleste bakterier og virus. Produktet er ikke korrosivt 
ovenfor noe materiale i bruksløsning. Produktet er sterkt oksiderende og vil over tid løse opp biofilm eller forhindre at 
den oppstår ved daglig bruk. 1 tablett til 10 liter vann ved overflatedesinfeksjon.

SALAR-DES
Selvoppløselige desinfeksjonstabletter som kan benyttes i ferskvann og saltvann.
SALAR-DES er biologisk nedbryt- bart og etterlater ingen giftige reststoffer som er skadelig for naturen. SALAR-DES 
er i bruksløsning ikke etsende på hud eller korrosivt på aluminium og lakk. 
Dosering: 0,2% mot bakterier og 0,32% dosering mot virus.

BRUK OG OPPEVARING
1 bøtte SALAR-DES a 7 kg holder til 2200 liter cip/tank-desinfeksjon. Tablettene slippes direkte i vannet og er selvop-
pløsende. Salar-Des oppbevares i bøtter/sekk og tåler frost i konsentrat, i bruksløsning må produktet benyttes innen 7 
dager. Produktet er plassbesparende å oppbevare. Sammenlignet med flytende produkter er doseringen ca 1/5.

Prolax 3-oxygen
Desinfeksjonsmiddel med hydrogenperoksid og pereddiksyre. Benyttes som desinfeksjon på alle overflater i 3%  
dosering.

KONTOR, GARDEROBE, KANTINE

Prolax Uni-Tabs 70, Prolax Uni-tabs 95
Vaskemidler som kan benyttes på alle vaskbare flater. Kan benyttes til kontor, kantiner og gulvvaskemaskiner.  
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VASK OG DESINFEKSJON AV LAKSESLAKTERI, HVITFISK OG 
FOREDLINGSANLEGG 

PRODUKSJONSAVDELING

Prolax Foam 32
Alkalisk skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskeaktive stoffer for  
fjerning av alle smusstyper.  Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av foruren-
sningsgrad.

Prolax Foam 132 Cl
Alkalisk vaskemiddel med klor. Vaske forsterkerne i produktet er satt  
sammen spesielt for å løse opp fiskefett og proteiner. 
Benyttes i 3 - 5% dosering.

Prolax Foam Sterk
Sterkt alkalisk skummende vaskemiddel som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet 
for å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av forurensningsgrad. 
Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.

Prolax Foam 1 extra
Sterkt surt skummende vaskemiddel til fjerning av kalk, salt, proteiner, fett. Benyttes i 3 - 5% dosering for generell 
rengjøring. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.

KJØLEROM
Prolax Cip Sterk
Sterkt alkalisk vaskemiddel uten skum som effektivt fjerner fett fra kjølegulv uten bruk av varmt vann, benyttes i  
5 - 10% dosering.

BIOFILM / Cip vask
Prolax Cip 14 CL +
Sterkt alkalisk vaskemiddel med klor som er egnet for fjerning av biofilm i 10 - 30% dosering. Produktet er også godt 
egnet for vask av cip anlegg i produksjonsområdet i 0,5 – 3% dosering.

DESINFEKSJON
Prolax PerOxytabs
Nøytralt desinfeksjonsmidler i tablettform som er testet mot de fleste bakterier og virus. Produktet er ikke korrosivt ovenfor 
noe materiale i bruksløsning. Produktet er sterkt oksiderende og vil over tid løse opp biofilm eller forhindre at den oppstår 
ved daglig bruk. 1 tablett til 10 liter vann ved overflatedesinfeksjon.

SALAR-DES
Selvoppløselige desinfeksjonstabletter som kan benyttes i ferskvann og saltvann. SALAR-DES er biologisk nedbryt- bart 
og etterlater ingen giftige reststoffer som er skadelig for naturen. SALAR-DES er i bruksløsning ikke etsende på hud eller 
korrosivt på aluminium og lakk. Dosering: 0,2%. For markørskum benyttes Prolax Foam Tabs sammen med Salar-Des.

BRUK OG OPPEVARING
1 bøtte SALAR-DES a 7 kg holder til 2200 liter cip/tank-desinfeksjon. Tablettene slippes direkte i vannet og er selvop-
pløsende. Salar-Des oppbevares i bøtter/sekk og tåler frost i konsentrat, i bruksløsning må produktet benyttes innen 7 
dager. Produktet er plassbesparende å oppbevare. Sammenlignet med flytende produkter er doseringen ca 1/5.

Prolax 3-oxygen 
Desinfeksjonsmiddel med hydrogenperoksid og pereddiksyre. Benyttes som desinfeksjon på alle overflater i 3% dosering.

KONTOR, GARDEROBE, KANTINE
Prolax Uni-Tabs 70, Prolax Uni-tabs 95
Vaskemidler som kan benyttes på alle vaskbare flater. Kan benyttes til kontor, kantiner og gulvvaskemaskiner. 
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Prolax Mikrovask
Anvendelse: Overflatevask.
Mildt alkalisk vaskemiddel som fjerner mineralolje, fôr- og fiskerester. Kan benyttes på
aluminium og lakkerte flater. Benyttes i 5 – 30% dosering avhengig av forurensningsgrad. 
Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg. Er det mye fiskefett på overflaten 
bør Prolax Foam sterk eller Prolax Foam 32 benyttes.
Farge: Gulaktig
Tetthet: Verdi: 1,03 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Car & Boat

Enhet   Vekt Varenr.
Kanne 20,6 kg KR10129-20.6

Prolax Foam 32
Anvendelse: Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling. Alkalisk skumvaskemiddel med 
høyt innhold av vaskeaktive stoffer for fjerning av alle smusstyper. Benyttes i 3 - 5% dosering 
avhengig av forurensningsgrad.
Farge: Klar
Tetthet: Verdi: 1,2 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Foam Tabs 13

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 24 kg KR10140-24
Fat 240 kg KR10140-240
IBC 1200 kg KR10140-1200

Prolax Foam Sterk 
Anvendelse: Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling. Sterkt alkalisk skummende 
vaskemiddel som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet for 
å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av forurensningsgrad. 
Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,39 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Foam Tabs 13 Extra

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 27,8 kg KR10128-27.8
Fat 278 kg KR10128-278

FLYTENDE VASKEMIDLER

Prolax Foam 1 Extra
Anvendelse: Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling.
Sterkt surt skummende vaskemiddel til fjerning av kalk, salt, proteiner og fett.
Benyttes i 3 - 5% dosering for generell rengjøring. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr 
fra vaskeanlegg.
Farge: Klar
Tetthet: Verdi: 1,25 g/m3
Enhet Vekt Varenr.
Kanne 25 kg KR10117-25
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Prolax Cip 14 CL+
Anvendelse: Vask av varmeveksler eller fjerning av biofilm. Sterkt alkalisk vaskemiddel med 
klor som er egnet for vask av varmevekslere i 3 - 10% dosering. Benyttes til rengjøring av 
tanker og sirkulasjonsutstyr i 0,5 – 3% dosering.
Farge: Grønn-gul
Tetthet: Verdi: 1,25 – 1,28 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Cip Tabs 70 Cl

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 25,8 kg KR10122-25.8
Fat 258 kg KR10122-258
IBC 1290 kg KR10122-1290

Prolax Foam 132 Cl
Anvendelse: Vask av produksjonsavdeling. Alkalisk vaskemiddel med klor. 
Vaskeforsterkerne i produktet er satt sammen spesielt for å løse opp fiskefett og proteiner.
Benyttes i 3 - 5% dosering.
Farge: Grønn-gul
Tetthet: Verdi: 1,2 g/m3

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 24 kg KR10125-24
IBC 1200 kg KR10125-1200

Prolax 3-oxygen
Anvendelse: Desinfeksjon av overflater. Desinfeksjonsmiddel med hydrogenperoksid og 
pereddiksyre. Benyttes som desinfeksjon på alle overflater i 3% dosering.
Farge: Klar
Tetthet: Verdi: 1,1 – 1,15 g/m3
Enhet Vekt Varenr.
Kanne 23 kg KR10118-23
IBC 1030 kg KR10118-1030

FLYTENDE VASKEMIDLER

Prolax Cip Sterk
Anvendelse: Sirkulasjonsvask og vask av kjølerom.
Sterkt alkalisk vaskemiddel uten skum som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. 
Produktet er også egnet for å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes til rengjøring av tanker 
og sirkulasjonsutstyr. 0,5 - 3% dosering.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,4 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Cip Tabs 70

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 28 kg KR10127-28
Fat 280 kg KR10127-280
IBC 1400 kg KR10127-1400
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Prolax Rustvask
Anvendelse: Rustløsnende middel. Surt rengjøringsmiddel for fjerning av rust, kalk og salter. 
Benyttes som rengjøringsmiddel på alle overflater i 3 - 5% dosering, som rustvask i 
10% dosering, som rust fjerner i 50 - 100% dosering.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,16 g/m3

Prolax CIP 15
Anvendelse: Vask av tanker og rør. Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for rengjøring i 
næringsmiddelindustrien. Benyttes som cip-rengjøringsmiddel i 0,5 – 3% dosering.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,43 g/m3

Prolax Maskinvask
Anvendelse: alkalisk avfettingsmiddel til bruk på maskiner og utstyr, biler, båter og 
anleggsmaskiner.
Dosering 3 - 10%
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,09 g/m3

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 23 kg KR10188-23

Enhet Vekt Varenr.
IBC 1430 kg KR10123-1430

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 22 kg KR10189-22

FLYTENDE VASKEMIDLER

Prolax® Maskinvask 
Alkalisk skumrengøringsmiddel 

Anvendelse: Alkalisk skumrengørinmiddel til rengøring af vaskbare overflader og produktionsudstyr i 
bla. levnedsmiddelindustrien. Produktet påføres med skumudlægningsudstyr eller kan anvendes 
manuelt. Efter endt rengøring skal alle overflader, der kommer i berøring med levnedsmidler, afskylles 
grundigt af med drikkevand.  

Brugsopløsning: 2,0 – 5,0 % 

Indvirkningstid:  5 – 20 min. 

Sikkerhedsforhold: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Vask hænder grundigt 
efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigts-beskyttelse. VED 
KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald 
IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med nationale regler. 

Indeholder: Kaliumhydroxid < 5%, amfotæretensiden < 5% og nonioniske tensider < 5%. 

UN 1814  
 Kaliumhydroxidopløsning.  

Fare 

Produced by O2-Tabs GmbH • Silberhofstrasse 88 • D – 09599 Freiberg • Tel. +49 4331 696200 • Fax. +49 43316962033  
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Prolax Cip Tabs 70
Anvendelse: Alkalisk Cip vaskemiddel for rengjøring av tanker og rør i næringsmid-
delindustri. Løser fett og proteiner på alle overflater. Optimal vaskeeffekt oppnås ved 
vasketemperatur på 60 -70 °C, men fungerer også godt på lavere temperaturer. 
Virketid: 15-30 minutter 
Dosering: 2-4 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Cip Sterk

Prolax Cip Tabs 70 Cl
Anvendelse: Alkalisk Cip vaskemiddel med klor til rengjøring av tanker, rør og 
varmevekslere. Kan også benyttes i sterk konsentrasjon, 8-10 tabletter per 10 liter 
vann til fjerning av biofilm. Optimal vaskeeffekt oppnås ved vasketemperatur på  
60 °C, men fungerer også godt på lavere temperaturer. 
Virketid: 15-30 minutter 
Dosering: 2-4 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Cip Cl +

Prolax Cip Tabs 1
Anvendelse: Surt Cip vaskemiddel for fjerning av kalk og saltavleiringer i tanker og 
rør. Kan også benyttes på overflater dosert med sprøytekanne. 
Virketid: 15-30 minutter 
Dosering: 2-4 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Power 1

Prolax Foam Tabs 13
Anvendelse: Alkalisk skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskestoffer for fjerning 
av fett og proteiner i næringsmiddelindustri. Produktet er egnet for daglig rengjøring 
på alle vaskbare overflater, men bør benyttes i lave doser på aluminium. 
Virketid: 15-30 minutter. 
Dosering: 3-6 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Foam 32

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35 gr KR10180

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35 gr KR10181

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35gr KR10182

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35 gr KR10183

Våre tablettvaskemidler er enkle å bruke og sikrer riktig dosering. Samtidig tar de liten lagringsplass, 
er fraktbesparende og har lang holdbarhet. Tablettene løses raskest opp ved å benytte varmt vann fra 
springen til oppløsning. Brukes cip tabletter i kaldt vann anbefales det at disse løses i et konsentrat i 
varmt vann før de fortynnes i resten av vaskevannet. 

TABLETTVASKEMIDLER
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TABLETTVASKEMIDLER

Prolax Foam Tabs 13 Extra
Anvendelse: Sterkt alkalisk vaskemiddel for vask av sterkt tilsmussede områder 
eller områder med mye fett og kaldt vann benyttes. 
Virketid: 15-30 minutter 
Dosering: 3-6 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Foam Sterk

Prolax Car & Boat Tabs
Anvendelse: Svakt alkalisk vaskemiddel med avfettingsmiddel til vask av bil, 
båt, maskiner og utstyr. Kan benyttes på aluminium. Produktet fjerner de fleste 
typer smuss, men på områder med mye animalsk protein og fett fra fisk og 
fôrrester kan Prolax Foam Tabs 13 benyttes.  
Virketid: 15-30 minutter.
Dosering: 4-10 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Mikrovask

Prolax Foam Tabs
Anvendelse: Skumforsterker til Salar Des, vasketabletter og andre flytende 
produkter. Tabletten kan benyttes sammen med Salar Des for å gi et svakt 
markørskum ved pålegging fra sprøytekanne eller skum pålegger. Tabletten 
løses opp sammen med Salar Des tabletten. Kan også benyttes som skum-
forsterker til vasketabletter eller andre flytende produkter, hvor det ønskes et 
kraftigere skum. 
Dosering: 1 tablett pr. 10 liter vann

Prolax Uni-Tabs 95
Anvendelse: Svakt alkalisk selvoppløselig vasketablett til vask av alle overflater. 
Dosering: 1-5 tabletter til 10 liter vann avhengig av forurensningsgrad

Prolax Uni-Tabs 70
Anvendelse: Innendørs, kontor, garderobe, kantine etc. 
Nøytral selvoppløselig vasketablett til vask av alle overflater. 
Dosering: 1-5 tabletter til 10 liter vann avhengig av forurensningsgrad. 

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35 gr KR10184

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35 gr KR10185

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 140 tabletter - 4,9 kg 35 gr KR10186

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 110 tabletter 16 gr KR10132

Enhet Vekt pr. tablett Varenr.
Bøtte med 110 tabletter 16 gr KR10133
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Rent utstyr og rene anlegg er viktig i havbruksindustrien. 
Samtidig er det viktig at vask og desinfisering påvirker  
omgivelsene minst mulig. SALAR-DES er utviklet til en 
desinfiseringsløsning som er biologisk nedbrytbar og pH-
nøytral. Dette gir et produkt som verken er korrosivt på 
aluminium eller er etsende på hud. Det kan benyttes i både 
ferskvann og saltvann. SALAR-DES er et fullgodt alternativ 
til  natriumhypokloritt og hydrogenperoksid-baserte 
produkter. 

Enklere og effektivt 
SALAR-DES er en svært effektiv brusetablett. Én kilo 
SALAR-DES gir samme desinfiserende effekt som 65 kilo 
natriumhypokloritt. Den selvoppløsende brusetabletten har 
flere fordeler. 
– Bruseeffekten gir strømninger i vannet, og bidrar til at 
desinfeksjonsmiddelet distribueres godt uten omrøring. 
Håndteringen er også mindre arbeidskrevende, siden man 
trenger langt mindre mengder sammenlignet med 
tradisjonelle desinfeksjonsmidler.

Gjennomtestet og godkjent 
SALAR-DES er utviklet etter et konkret ønske fra hav-
bruksnæringen. Etter fire års testing og utprøving i samar-
beid med Lerøy Midt, ble det nye desinfeksjonsproduktet 
tidligere i år godkjent av Statens Legemiddelverk. SALAR- 
DES står nå på Mattilsynets liste for godkjente 
desinfeksjonsmidler til akvakultur. 

SALAR-DES
Akvakultur-godkjent desinfeksjon i tablettform

– Den store fordelen er den lave doseringen som kreves 
for effektiv desinfisering og renhold, forklarer Ole Groven 
Eskerod, driftsleder i Lerøy Midt. Han har blant annet brukt 
SALAR-DES til desinfisering og renhold av rensefiskskjul.

– Vi har svært gode erfaringer med SALAR-DES som 
alternativ til natriumhypokloritt, og er glade for at produktet 
nå blir kommersielt tilgjengelig, legger han til. 

Skåner miljøet
Natriumhypokloritt har til nå vært den foretrukne løsningen 
ved desinfisering av rensefiskskjul. Middelet inneholder lut, 
som kan være skadelig for miljøet når det havner i sjøen 
etter bruk.

– SALAR-DES er et pH-nøytralt produkt som ikke fører til 
utslipp av lut.

Testingen av SALAR-DES dokumenterer dessuten at 
utslipp av restklor reduseres med hele 95 prosent 
sammenlignet med natriumhypokloritt. 
Når konsentrasjonen av SALAR-DES kommer under 
angitt konsentrasjon, brytes løsningen ned til vann, 
karbondioksid, salt (natriumklorid) og nitrogen – naturlige 
komponenter i havet.

MILJØVENNLIG 

HMS-VENNLIG

IKKE KORROSIVT

PLASSBESPARENDE

Brusetabletten SALAR-DES gjør desinfisering av utstyr i havbruksnæringen enklere og mer effektivt. 
Denne populære tabletten er mer HMS-vennlig enn tradisjonelle løsninger. Etter lansering og omfat-
tende testing har SALAR-DES blitt et av våre bestselgende produkter.

Driftsleder Ole Groven Eskerod, forteller Lerøy Midt har hatt svært gode 
erfaringer med SALAR-DES.
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BRUK OG OPPBEVARING
SALAR-DES selges i bøtter a 7 kilo med 70 grams tablet-
ter, bøtter a 4,55 kg med 35 grams tabletter og 20 kilo 
sekk med 35 grams tabletter. Doseres i 0,2% dosering mot 
bakterier og 0,32% dosering mot virus. 

Tablettene på 70 gram er beregnet bruk til større desinfek-
sjonsjobber som brønnbåter og tanker og lignende. 
Tablettene på 35 gram er tilpasset brukt i 10 liters 
sprøytekanner til overflatedesinfeksjon, hvor 1 tablett 
blandes med 10-11 liter vann. 

Tablettene slippes direkte i ferskvann eller sjøvann. 
Tablettene er selvoppløselig og gir en homogen blanding 
av desinfeksjonsmidlet når tabletten er oppløst. 
 
SALAR-DES oppbevares i bøtter og tåler frost i konsentrat, 
i bruksløsning må produktet benyttes innen 7 dager.

Produktet er plassbesparende å oppbevare. Sammenlignet 
med flytende produkter er doseringen ca 1/5.

Hvordan er SALAR-DES i forhold til andre Aqua-produkter
340 kg peroxid/pereddikesyre tilsvarer 3 spann SALAR-DES av 7 kg, som gir 850 ppm aktivt desinfeksjonsmiddel i 
10.000 liter vann. Dette tilsvarer en mengde besparelse på hele 84%. 

Oppsummering, fordeler med SALAR-DES: 
• Er ikke korrosivt på aluminium eller etsende på hud
• Gir ingen misfarging på lakkerte overflater
• Er vennlige overfor maskiner, utstyr, og personell. 
• Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar
• Enkel og korrekt dosering
• pH nøytral
• Kraftig reduksjon av logistikk kostnader
• Skal ikke termosikres, da produktet er i fast form (stabil fra -50° til + 50 °C)
• Ingen avgasser under oppbevaring 
• Krever minimal lagerplass
• Lang holdbarhet p.g.a. produktet er i fast form, (in situ produkt)
• Står oppført på Mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler
• ”SALAR-DES” er godkjent av Marks & Spencer

Enhet Vekt pr tabl. Varenr.
Bøtte med 100 tabletter - 7 kg 70 gr KR10139
Bøtte med 130 tabletter - 4,5 kg 35 gr KR10179
Sekk med 570 tabletter - 20 kg 35 gr KR10187
Foam Tabs - Skumforsterker 35 gr KR10186
Test strips KW10158



13Vaskemidler og desinfeksjon til havbruk- og fiskerinæringen - TESS    

Prolax Klortabs 75/16
Anvendelse: Overflate desinfeksjon og 
desinfeksjon av drikkevannstanker og ferskvannstanker.

Overflater:
Desinfeksjonsmiddel i tablettform til alle overflater. Produktet kan også erstatte bruk av 
natriumhypoklorit og vil være et betydelig mere miljøvennlig produkt. Produktet er ikke 
korrosivt i bruksløsning. 1 tablett til 10 liter vann ved overflatedesinfeksjon.

Drikkevannstanker:
Selvoppløselig desinfeksjonstablett til drikkevann.
1 tablett inneholder 6500 ppm aktivt klor
Desinfeksjon av drikkevann:
Rent vann tilsettes 2,5 ppm aktivt klor, 1 tablett til 2600 liter vann.
Mulig kontaminert vann tilsettes 5-10 pp aktivt klor, 1 tablett til 1300 – 650 liter vann.
Kontaminert vann tilsettes 20 ppm aktivt klor, 1 tablett til 325 liter vann.

Enhet Varenr.
Bøtte med 250 tabletter KR10130

Prolax  PerOxytabs
Anvendelse: Overflate desinfeksjon.
Nøytralt desinfeksjonsmidler i tablettform som  er testet mot de fleste bakterier og virus. 
Produktet er ikke korrosivt  ovenfor noe materiale i bruksløsning. Produktet er sterkt  
oksiderende og vil over tid løse opp biofilm eller forhindre at den oppstår ved daglig bruk.  
1 tablett til 10 liter vann ved overflatedesinfeksjon.

Enhet Varenr.
Bøtte med 250 tabletter KR10131

ANDRE DESINFEKSJONS- OG VASKETABLETTER

Overflate desinfeksjon 85% 
Anvendelse: Til desinfeksjon av overflater i næringsmiddelindustrien  
ph: ca 7,0.   

Enhet Varenr.
Flaske m/boblepumpe, 1000ml KR10363-1000

Fat 200 liter KR10365-200
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TILHØRENDE PRODUKTER

Mild Håndsåpe med boblepumpe
Anvendelse: Til vask av hender. Er mild og tørker ikke ut 
huden. Såpen består av råvarer som brytes ned i naturen. 
pH: ca 5 i konsentrat

Hånddesinfeksjon 85% med gel
Anvendelse: Til desinfeksjon av hender.  
pH: ca 5,5

Enhet Varenr.
Dispenso pak m/boblepumpe 1000ml KR10326-1

Enhet Varenr.
Dispenso pak m/boblepumpe 1000ml KR10325-1

VI HJELPER MED OPPLÆRING I RIKTIG BRUK AV SALAR-DES, KURS OG 
SKREDDERSYR RENHOLDSPLANER

Har gjennomgått VASK OG DESINFEKSJON I  NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Kursbevis
Navn:  

Firma:

MIKROBIOLOGI KJEMI/VASKEMIDLERHYGIENEFORSTÅELSE VALG AV V/D-MIDLERSKUM VASK
HMS

DESINFEKSJON

Thorbjørn Johansen, Næringsmiddelteknolog Food Innovation

TESS as, Industrigata 8, Postboks 1540, 3007 Drammen, Tlf.. 32 84 40 00 - tess@tess.no - www.tess.no

Njål TvedtSegmentansvarlig Havbruk TESS Vest as

RENHOLDSPLAN  
E-post: kvinnherad@tess.no

Firma: Fjelberg Fjordbruk AS Tlf.: 53488045.....

Avd./lokalitet: Mælen                                                                                                                                                                   Dato: 22/10/2018                   Versjon 01 Fagansvarlig: Njål Tvedt

PRODUKT/
BLANDINGSFORHOLD METODE HYPPIGHET/  

VIRKETID
PRODUKT/

BLANDINGSFORHOLD METODE HYPPIGHET/VIRKETID MERKNADER

FELLESROM Prolax Unitabs 95, 2-4 
tabletter pr 10 liter vann

Vask av gulv med 
bøtte og vann

Ved behov Etter oppdrag på 
oppdretsanlegg

TOALETT/ DUSJ Prolax Unitabs 95, 2-4 
tabletter pr 10 liter vann.  
Slipp 1 stk 35 grams 
Salar Des tablett i 
toalettet og la stå natten 
over

Vask av gulv med 
bøtte og vann

Ved behov Gjennomføres ved 
spesielle behov.

LAGER - INNE Grovspyling med 
lavtrykk. Området 
skumlegges, spyles 
av med høytrykk

Ved behov.               
20 minutter

Salar Des, 0,32 % 
Dosering. 70 grams 
tablett til 22 liter vann, 35 
grams tablett til 11 liter 
vann

Ved tomt lager 30 minutter. Utstyr og slanger 
utvendig . Skylles 
med sjøvann

MOTOR ROM 
OG TEKNISK 
UTSTYR

Prolax Mikrovask 5-10% 
dosering / 5-10 dl Pr. 10 
liter vann. Ved avfetting 
50% dosering / 5 dl. 
Blandes med 5dl vann

Vask av motorrom 
og utstyr

Ved behov.               
20 minutter

DØDFISK 
OMRÅDE

ProlaxFoam 32 doseres i 
3-5% / 3-5 dl. Pr 10 liter 
vann

Grovspyling med 
lavtrykk. Området 
skumlegges, spyles 
av med høytrykk

Etter bruk.             
20 minutter

Salar Des, 0,32 % 
Dosering. 70 grams 
tablett til 22 liter vann, 35 
grams tablett til 11 liter 

Etter vask. 30 minutter.

UTEOMRÅDE 
PÅ FLÅTEN

ProlaxFoam 32 doseres i 
3-5% / 3-5 dl. Pr 10 liter 
vann

Grovspyling med 
lavtrykk. Området 
skumlegges, spyles 
av med høytrykk

Ved behov.               
20 minutter

Salar Des, 0,32 % 
Dosering. 70 grams 
tablett til 22 liter vann, 35 
grams tablett til 11 liter 

Etter vask. 30 minutter.

ARBEIDSBÅT ProlaxFoam 32 doseres i 
3-5% / 3-5 dl. Pr 10 liter 
vann

Grovspyling med 
lavtrykk. Området 
skumlegges, spyles 
av med høytrykk

IHT egen 
prosedyre. 20 
minutter.

Salar Des, 0,32 % 
Dosering. 70 grams 
tablett til 22 liter vann, 35 
grams tablett til 11 liter 
vann

Etter vask. 30 minutter.

Kontakt ditt nærmeste TESS  for 
bestilling eller for mer informasjon                                                                                                                                                                    

TESS Kvinnherad

Besøk vår hjemmeside  
www.tess.no og søk på ECOOnline 
for sikkerthetsdatablad

OBJEKT V A S K   O G   R E N G J Ø R I N G D E S I N F E K S J O N Verneutstyr               
For spesifikasjoner 

se SDS

NB! LES ALLTID PÅ ETIKETTEN FØR DU BRUKER PRODUKTET
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Slakteri Brønnbåter

Service båter, fórflåter og avlusningsfartøy Settefisk anlegg

SALAR-DES PASSER YPPERLIG TIL VASK OG DESINFEKSJON AV 
BLANT ANNET:
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Over 130 steder i Norge
www.tess.no

Hovedkontor
Slanger direkte
DVHP direkte
Hose Management dir.

Region Vest

Region Nord

Region Øst

Region Sør

Slangevakt

32 84 40 00
32 84 40 60  
32 84 40 80 
32 84 40 05
tess@tess.no

55 11 47 00
vest@tess.no

70 17 79 00
more@tess.no

23 14 11 10
oslo@tess.no

32 20 24 60
drammen@tess.no

02018 

Kompetansepersoner i TESS 
Navn Servicesenter Telefon  Tittel     E-post 

Inge Haarberg TESS Trondheim 73 95 20 05 KAM Trøndelag & Nordland   inha@tess.no 
Arthur Geir Brenne TESS Ørsta Volda 70 07 43 63 KAM Møre & Romsdal, Nordre Vestland agb@tess.no 
Ketil Igesund TESS Vest, Kokstad 90 25 72 99 KAM Søndre Vestland og Rogaland  ketil.igesund@tess.no 
Morten Haugan               TESS Tau             90 76 63 93           Kundeansvarlig Rogaland                 morten.haugan@tess.no 
Jan Eric Haagensen TESS as  32 84 41 56 Segmentdirektør    jeh@tess.no 

   


