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Professionell rengöring och lokalvård - Produkter och system 
för professionell hygien, rengöring och underhåll

Översyn av boken augusti 2014. Uppdateringar och rättningar enligt nedan.
Fortsatta uppdateringar publiceras på www.iih.se under fliken Dokument.

Sid 10-11 Kommentar: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om  
 arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 med ändringar finns råd 
 avseende laddning av blybatterier.

Sid 11 Piktogrammen för rengöringsprodukter uppdateras under 2014. 
 För uppdaterat informationsmaterial se www.iih.se under fliken 

 Dokumentation.

Sid 14 INSTA 800 tillämpar en sjätte kvalitetsnivå 0, som fungerar som en  
 ”uppsamlingsgrupp” där i princip ingen städning krävs.

Sid 17 Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för städentreprenader har  
 uppdaterats 2014 och har nu rubriken Upphandling av hållbara städ- 
 tjänster. Kriterierna omfattar städning av olika typer av lokaler/objekt:  
 Kontor, vårdinrättningar, förskolor, skolor, äldreboenden, flyttstäd - 
 ning, trappstädning, hotell m.m.

 Sedan den 1 juli 2014 är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring håll- 
 bar upphandling en del av Konkurrensverket. Kriterierna finns tills  
 vidare på www.msr.se.

Sid 22 Miljöstyrningsrådet använder nu begreppet ”leverantörsförsäkran”  
 istället för ”företagsintyg”.

 Se information ovan om Miljöstyrningsrådets verksamhet.

Sid 37 IIHs medlemsföretag, som är leverantörer av maskiner och maskintill- 
 behör, har uppdaterat listan över maskiner för professionell rengöring.  
 Se bilaga.

Sid 42 Rättad mening i andra stycket: ”….samma duk att torka dörrhandtag  
 eller handfat med som man torkat toalettstolen med”.

Sid 44 Ordförklaring för Oxidera: Stryk ”(se syreavgivare)”.

Sid 46 Definition för Allrengöringsmedel: Stryk s i ”…rengörings av…”.

Sid 47 Piktogrammen för rengöringsprodukter uppdateras under 2014. 
 Några nya piktogram har tillkommit och några har justerats för att  

 bättre illustrera korrekt arbetsställning. För uppdaterat informations- 
 material se www.iih.se under fliken Dokumentation.
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Maskiner

Sopmaskiner

Mindre ej maskinella
Icke åkbara, batteridrivna/motordrivna
Åkbara, batteridrivna/motordrivna

Kombimaskiner, nätanslutna

Kombimaskiner, batteridrivna, ej åkbara

≤40 cm
41-60 cm
>60 cm

Kombimaskiner, sop- och skurmaskiner, ej åkbara

Kombimaskiner, batteridrivna, åkbara

≤65 cm
66-85 cm
>85 cm

Kombinerade sop- och skurmaskiner, åkbara

≤90 cm
>90 cm

Singelskurmaskiner, nätanslutna

≤500 varv/min

Polermaskiner

>500 varv/min

Dammsugare

Ryggburna
Torrdammsugare
≤25 l våt- och torrsug
>25 l våt- och torrsug
Borstvalsdammsugare

Matt- och textiltvättmaskiner

Bilaga


