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Industriell och institutionell hygien - definitioner 
 
3. Kemisk-tekniska produkter 
 
3.1 Lokalvård 
 
3.1.1 Allrengöringsmedel 
Avsett för regelbunden rengörings av t ex 
golv, målade ytor, kakel och sanitetsgods. 
Kan användas, utspätt till rekommenderad 
brukskoncentration, utan eftersköljning på 
alla vattentåliga material. pH i brukslösning 
6-9. 
Högskummande medel är avsett för manuell 
användning och direkt olämpligt för 
maskinell användning. 
Lågskummande medel är avsett främst för 
maskinell golvvård, t ex i kombimaskin. 
Tryckrengöringsmedel är avsett för utläggning 
och avsköljning med hög- eller 
lågtrycksutrustning. 
Skumrengöringsmedel är avsett för utläggning 
med skumaggregat. 
 
3.1.2 Grovrengöringsmedel 
Avsett för rengöring av hårt smutsade ytor. 
Kan skada känsliga material. Eftersköljning 
är nödvändig. 
Surt, ofta högskummande medel för manuell 
användning är avsett för avlägsnande av 
kalkbeläggningar och metalloxider från 
syratåliga ytor. 
Alkaliskt, ofta högskummande medel för manuell 
användning är avsett för rengöring av 
kraftigt nedsmutsade, alkalitåliga ytor. 
Lågskummande medel är avsett främst för 
maskinell golvvård, t ex i kombimaskiner. 
Tryckrengöringsmedel är avsett för utläggning 
och avsköljning med hög- eller 
lågtrycksutrustning. 
Skumrengöringsmedel är avsett för utläggning 
med skumaggregat. 
 
3.1.3 Skurmedel 
Rengöringsmedel med abrasiv (slipande) 
effekt avsett för polering av metallytor och 
borttagning av svårare smuts från hårda ytor. 
Eftersköljning är nödvändig. 

 
3.1.4 Såpa 
Avsedd för rengöring och vård av bl a sten- 
och trägolv. Kan även användas för allmän 
rengöring. Baserad på kaliumsalter av 
fettsyra. 
 
3.1.5 Golvvårdsprodukter 
 
3.1.5.1 Grundpolish 
Avsedd för porfyllnad (försegling) av 
porösa/poriga golvmaterial och som 
underlag för polish eller vax. 
 
3.1.5.2 Polish 
Avsedd för täta golvmaterial eller golv 
behandlade med grundpolish för att ge ett 
slitskikt. 
 
3.1.5.3 Underhållsvax- eller polish 
Avsedd för väl rengjorda, täta och/eller 
behandlade golv för att ge ett slitskikt. Kan 
spädas med vatten och ger då viss rengöring, 
skydd och glans. 
 
3.1.5.4 Spraypolish eller –vax 
Avsedd att sprayas ut på behandlade eller 
obehandlade golv, som därefter omedelbart 
maskinpoleras för att ge förnyad glans och 
viss rengöring. 
 
3.1.5.5 Tvättvax eller –polish 
Avsedd för glanshöjande rengöring. 
 
3.1.5.6 Polishborttagningsmedel 
Avsett för att lösa polish eller vax. 
 
3.1.5.7 Trävax 
Avsett för behandlade eller obehandlade 
trägolv. 
 
3.1.5.8 Träolja 
Avsedd för impregnering av obehandlade 
trägolv. 
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3.1.5.9 Stenimpregnering 
Avsedd för impregnering av stengolv. Ger 
en vatten- och smutsavvisande yta. 
 
3.1.5.10 Övriga golvvårdsprodukter 
 
3.1.6 Glasputsmedel 
Avsett för rengöring av fönster, speglar och 
andra glasytor. Lämpligt även på hårda, släta 
stenytor och plastlaminat. 
 
3.1.7 Kalkborttagningsmedel 
Lågskummande/skumdämpande surt medel 
avsett för periodisk avkalkning av syratåliga 
hårda ytor. 
3.1.8 Sanitetsrengöringsmedel 
Avsett för regelmässig rengöring av 
sanitetsporslin och andra ytor i 
hygienutrymmen. Vissa material kan 
påverkas, varför avsköljning av ytorna är 
väsentlig. 
 
3.1.9 Toalettrengöringsmedel 
Avsett uteslutande för borttagning av 
beläggningar i WC-skålar och urinoarer. Surt 
medel kan angripa syrakänsliga material. 
 
3.1.10 Fläckborttagningsmedel 
Avsett för borttagning av fläckar av t ex fett, 
olja eller rost på textilier eller hårda ytor. 
Baserat på lösningsmedel. 
 
3.1.11 Doft- och toalettblock 
Avsett för lätt rengöring vid spolning. Tillför 
en fräsch doft. Placeras i WC-skålar och 
urinoarer. 
 
3.1.12 Mattrengöringsmedel 
Avsett för rengöring av textila 
golvbeläggningar och möbeltextilier. 
 
3.1.13 Möbelrengöringsmedel 
Avsett för rengöring och underhåll av 
möbelytor. 
 
3.1.14 Antistatmedel 
Avsett för antistatbehandling av textilier ”på 
platsen”. 
 

3.2 Köks- och diskhygien 
 
3.2.1 Handdiskmedel 
Neutralt medel avsett för manuellt 
diskarbete och viss lättare typ av rengöring 
av alla material som tål vatten. 
 
3.2.2 Maskindiskmedel 
Uteslutande avsett för maskinellt diskarbete. 
 
3.2.3 Blötläggningsmedel 
Avsett för blötläggning av diskgods före 
diskning i syfte att förhindra intorkning av 
föroreningar eller att mjuka upp intorkade 
föroreningar. 
 
3.2.4 Torkmedel/avrinningsmedel 
Avsett för snabb avrinning av vattnet och 
därmed snabbare torkning av diskgodset. 
Tillsätts i slutspolningsvattnet. 
 
3.2.5 Avkalkningsmedel 
Lågskummande/skumdämpande surt medel 
avsett för periodisk avkalkning av 
diskmaskiner och annan utrustning. 
 
3.2.6 Ugnsrengöringsmedel 
Avsett för rengöring av ytor förorenade med 
påbrända, feta föroreningar i t ex ugnar och 
grillar. 
 
3.2.7 Desinfekterande rengöringsmedel 
Rengöringsmedel med dokumenterad 
antibakteriell effekt. 
 
3.2.8 Specialprodukter för kök 
 
3.3 Tvätt 
 
3.3.1 Tvättmedel 
Avsett för maskinell tvättning av textilier. 
 
3.3.2 Blekmedel 
Avsett för blekning av textilier. 
 
3.3.3 Tvättförstärkare 
Avsedd för förstärkning av tvätteffekt. 
Tillsätts vid hårt smutsad tvätt. 
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3.3.4 Antiklormedel 
Avsett för eliminering av klorrester efter 
blekning. 
 
3.3.5 Ansyrningsmedel 
Avsett för neutralisation av alkalirester i 
tvättgodset. 
 
3.3.6 Konditioneringsmedel för textilier 
Avsett för konditionering av tvättgodset i 
samband med sköljningen. Har 
antistateffekt, mjukgöringseffekt eller 
appreteringseffekt. 
 
3.4 Personlig hygien 
 
3.4.1 Tvål 
Avsedd för rengöring av hud över hela 
kroppen. 
 
3.4.2 Handrengöringsmedel för grov 

smuts 
Avsett för rengöring av hårt smutsade 
händer där tvål inte ger tillräcklig 
rengöringseffekt. 
 
3.4.2.2 Med lösningsmedel 
Avsett för borttagning av svår smuts, t ex 
lim eller trycksvärta. 
 
3.4.2.3 Med slipmedel 
Avsett för borttagning av svår smuts, t ex 
färg, lim och andra ej lösliga föroreningar. 
 
3.4.3 Hudkräm 
Avsedd för regelbunden insmörjning av 
huden för att motverka uttorkning och 
sprickbildning. 
 
3.4.4 Skyddskräm 
Avsedd för insmörjning av huden för att 
motverka kemiskt inducerade hudbesvär 
och/eller underlätta hudens senare 
rengöring. 
 
3.4.5 Hårvårdsmedel 
 
3.4.5.2 Hårschampo 
Avsett för tvättning av håret. 

3.4.6 Hygienprodukter, övriga 
 
3.4.6.4 Hårborttagningsmedel 
Avsett för kemiskt avlägsnande av hår från 
huden. 
 
3.5 Livsmedelshygien 
 
3.6 Desinfektion 
Avsett för att döda mikroorganismer i för 
ändamålet tillräcklig omfattning. 
 
3.6.1 Ytdesinfektionsmedel 
Avsett för desinfektion av lokaler, 
inventarier och inredning. 
 
3.6.2 Instrumentdesinfektionsmedel 
Avsett för desinfektion av instrument och 
liknande. 
 
3.6.3 Handdesinfektionsmedel 
Avsett för desinfektion av händer. 
 
3.6.4 Huddesinfektionsmedel 
Avsett endast för desinfektion av hud. 
 
3.7 Fordonsvård 
 
3.8 Metallrengöring och avfettning 
 
4. Övriga produkter 
 
4.5 Metallrengöringsmedel 
Avsett för rengörings av metallytor, t ex 
koppar, silver, rostfritt. 
 
4.8 Avloppsrensningsmedel 
Avsett för upplösning av ”proppar” i 
vattenlås och avloppsrör. 


