
3M Bygg, rengjøring og vedlikehold
Hotell, restaurant & catering løsninger

Vitenskapen bak rengjøring
 Enkle & raske løsninger
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       Safety Walk™ 

I denne brosjyren vil du finne mange strålende idéer som får horeca-virksomheten din til å skinne.

Du vil enklere oppfylle strenge hygienekrav og oppnå mer kontinuitet i arbeidet.

Hva med kostnadseffektive løsninger som gir det beste resultatet?
3Ms produkter viser overlegen yteevne og gir mer verdi for pengene. 

Du vil finne den best egnede løsningen med 3M for å holde lokalene dine rene, sikre og produktive:

- 3Ms brede sortiment med håndpads, skuresvamper og kluter til rask og effektiv rengjøring

- 3Ms effektive grillrengjøringssystem for raskere og sikrere rengjøring av grill- og stekeplater

- 3Ms unike oljetestsystem hjelper med å kontrollere frityrstekingen

- 3Ms komplette linje med matter for å gi dine kunder et trygt og tiltalende inngangsparti 

- Og mange andre løsninger for å hjelpe deg i din virksomhet

Varemerker: En kvalitetsgaranti fra 3M 

Kjøkken
Sidene 6 til 9
SKURING
- Grov rengjøring
- Skånsom rengjøring
- Ekstra grov rengjøring
- Grillrengjøring

Side 10
HÅNDTERING AV MAT
- Oljetestsystem
-  Post-it® Notes for matmerking

Side 11
GULVRENGJØRING
- Easy Scrub System
-  Doodlebug™ System

OVERFLATERENGJØRING
- Kluter
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Hotell

Bygning

Side 13
GULVRENGJØRING
- Manuell rengjøring
- Gulvpads

Side 14
OVERFLATERENGJØRING 
- Kluter

Side 15
SANITÆRRENGJØRING
- Skånsomme håndpads
- Kluter

Side 17
VINDUSBESKYTTELSE
- Vindusfilm

Sidene 18 & 19
GULVBESKYTTELSE 
- Inngangspartimatter

Side 20
SIKKERHET OG  
KOMFORT
- Sklisikringstape
-  Våtromsmatter
- Avlastningsmatter

Side 21
OVERFLATE-  
VEDLIKEHOLD
-  Metallpolish
-  Graffitifjerner

& restaurant



Rengjøring er ikke det mest populære arbeidet på kjøkkenet, men når HACCP setter forskrifter for høy standard på hygiene, er 

rengjøring noe av det viktigste arbeidet som må utføres.

For å hjelpe deg med å overholde HACCP forskriftene, tilbyr 3M™ en bred linje med nyskapende produkter for rask og effektiv 

rengjøring av kjøkkenutstyret ditt: Kjeler, panner, griller og benkeplater. Produktene til 3M er ømfintlige nok til ikke å lage 

riper, men aggressive nok til å fjerne fastbrente matrester raskt og effektivt. De vil hjelpe deg med å fjerne fett og smuss på kjøkkenet 

grundig, men skånsomt. 

Oppdag våre Scotch-Brite™ produkter til å skure, rengjøre og tørke alle typer overflater på kjøkkenet ditt, og velg riktig løsning 

for enhver rengjøringsoppgave.

Matsikkerhet er et hovedtema på kjøkkenet. 3M tilbyr løsninger som hjelper deg med å overholde lokale helseforskrifter, og oppfylle 

HACCP forskriftene. 3M Oljetestsystem lar deg kontrollere kvaliteten på frityroljen din, slik at den skiftes ut til riktig tid.

Hvorfor ikke ta fordelen av de strålende idéer og produkter som 3M tilbyr? De gir deg frihet til å konsentrere deg om de kulinariske 

aspektene av restaurantvirksomheten din, å bearbeide maten til gode måltider.
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& matsikkerhet 
Kjøkken rengjøring
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Aggressivitet*

+

+-
- Skureeffekt*

Sort

Mørkeblå

Grønn

Blå

Lilla

Lyseblå

Kjøkken - Skuring
Det er alltid en Scotch-Brite™ løsning for  
enhver skureoppgave

Ekstra grov rengjøring 
side 6 

Grov rengjøring 
side 4 

Skånsom rengjøring 
side 5 

*Hver farge refererer til fargen på produktet og angir aggressiviteten til skurevevet.



Produkt Referanse Dimensjon
Dispenser 7912 130 x 220 mm

Dispenser til å henge på veggen 
Til alle Scotch-Brite perforerte håndpads på rull

•  Unngår kilder til bakteriespredning 

• Lett å bruke

•  Lett tilgjengelig

 Scotch-Brite 96 pad
Daglig rengjøring av de fleste kjøkkenredskap 

og -utstyr 

•  Det er fordelt slipemineraler jevnt i hele paden,  

noe som gir lang levetid

• Ruster ikke og er fleksibel

•  Tilgjengelig i perforert økonomisk variant på rull  

som lett kan trekkes ut og rives av

Produkt Referanse Dimensjon
Pad 96 158 x 224 mm
Rull 630 158 mm x 3 m
Rull 650 158 mm x 5 m

Perforert rull 640 200 mm x 4 m
Rull 96 200 mm x 10 m

Daglig rengjøring av de fleste kjøkkenredskap

Det er fordelt slipemineraler jevnt i hele paden, 

Grønn

 Scotch-Brite 274 svamp
Daglig rengjøring av kjeler og panner, og til 

å tørke av vegger, bord og benkeplater 

•  Det er fordelt slipemineraler jevnt i  

hele paden, noe som gir lang levetid

•  Dobbelfunksjon med svamp og  

skurevev

• Ruster ikke og er fleksibel  

Produkt Referanse Dimensjon
Syntetisk svamp med grep 174 70 x 92 mm
Syntetisk svamp med grep 274 95 x 150 mm
Syntetisk svamp med grep 374 70 x 150 mm

Syntetisk svamp 274 95 x 158 mm

Daglig rengjøring av kjeler og panner, og til

Grønn

Alle grønne håndpads er ikke like!

3Ms produksjonsmetode sikrer at slipepartikler fordeles jevnt i hele paden, noe som 

innebærer at du får utmerket skureeffekt igjennom hele padens levetid. Dette betyr at 

Scotch-Brite™ pads ikke bare vil holde lenge, men at de også beholder sin effektivitet 

hele tiden. Stadige kvalitetskontroller sikrer at du alltid har det beste kvalitetsproduktet 

til rådighet. Det ruster ikke og fliser seg ikke opp, og vil derfor ikke etterlate noen 

fiberrester!
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Kjøkken - Skuring
Den klassiske grønne: For generell rengjøring



7

Kjøkken - Skuring
Skånsomme skurepads for ømfintlige overflater

  Scotch-Brite™ 2000 pad
Generell til skånsom rengjøring  

• Kraftig skureeffekt

• Minimalt med riper

• Ergonomisk utforming

 Scotch-Brite 9488R tykk pad
Skånsom rengjøring 

•  Spesielt myke skuremineraler gir  

effektiv skuring med lite riper

•  Meget fleksibel for å tilpasse seg  

de fleste overflater

• Lett å skylle ren

  Scotch-Brite 670  
perforert rull

Skånsom rengjøring 

•  Spesielt myke skuremineraler gir effektiv 

skuring med lite riper

• Meget fleksibel for å tilpasse seg de fleste overflater

•  Perforert økonomisk form på rull som lett kan   

trekkes ut og rives av 

  Scotch-Brite   
55-56-57-58 svamper

Skånsom rengjøring 

•  Myke skuremineraler for å oppnå en effektiv  

skuring med lite riper

• Dobbelfunksjon med svamp og skurevev

• Fargekodet for å overholde HACCP forskriftene

Produkt Referanse Dimensjon
Pad 2000 100 x 140 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Pad 9488R 101 x 133 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Perforert rull 670 200 mm x 4 m

Produkt Referanse Dimensjon
Syntetisk svamp med grep 55 - 56 - 57 - 58 70 x 130 mm

 Scotch-Brite 2020 Lilla pad: 
En ny generasjon  
skurepad
Ekstra grov rengjøring av kjøkkenoverflater 

inkludert rustfritt stål - lager minimalt med riper

• Kraftig skureeffekt 

• Opptil 10 ganger lenger levetid enn andre standard pads

• Utmerket erstatning for stålull og skrubbere av rustfritt stål

• Ingen fiberrester eller rust

•  Lett å skylle ren

Produkt Referanse Dimensjon
Pad 2020 102 x 133 mm

Myke skuremineraler for å oppnå en effektiv 

Blå

Lyseblå

Lyseblå

Lyseblå

Lilla
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Produkt Referanse Dimensjon
Tykk pad 76 95 x 158 mm

Rull 530 158 mm x 3 m

Produkt Referanse Dimensjon
Tykk pad 450 95 x 158 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Pad 86 158 x 224 mm

  Scotch-Brite™ 76 tykk pad
Ekstra kraftig skuring 

•  Enkel fjerning av inngrodde  

matrester i kjeler og panner,   

grill- og stekeplater 

• Ruster ikke og er fleksibel 

•  Tilgjengelig på rull for enkel bruk

  Scotch-Brite 450  
tykk pad

Ekstra kraftig skuring av kjeler og panner 

• Enkel fjerning av inngrodde matrester

• Åpen struktur som er lett å skylle ren

•   Hendig størrelse og tykkelse for et  

bedre grep  
  Scotch-Brite 86 pad
Generell til ekstra kraftig skuring 

•  Effektiv og rask fjerning av inngrodde  

matrester

•  Det er fordelt slipemineraler jevnt i hele  

paden noe som gir lang levetid

•  Ruster ikke og er fleksibel  

Produkt Referanse Dimensjon
Tykk pad 550 95 x 158 mm

 Scotch-Brite 550 tykk pad
Generell til ekstra kraftig skuring  

• Enkel fjerning av inngrodde matrester

• Ruster ikke og er fleksibel

•  Hendig størrelse og tykkelse for et  

bedre grep 

Ekstra kraftig skuring av kjeler og panner

Scotch-Brite 86 pad

Sort

Mørkeblå

Grønn

Grønn

Kjøkken - Skuring
Grove skurepads til ekstra kraftig rengjøring
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Produkt Referanse Dimensjon
Kit 461 101 x 133 mm
Pad 46 101 x 133 mm
Nett 200 101 x 139 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Kit 482 100 x 140 mm
Pad 82 115 x 140 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Skrubber 9537 101 x 152 mm

Scotch-Brick™ 9537 Skrubber
Varm grillrengjøring 

•  Grillskrubber med pad og håndtak i ett 

•  Rengjøringssystem for varme flate grillplater

•  Håndbeskyttelse mot brannskader  

 Scotch-Brite™ 461  
Grillrengjørings-kit
(Holder + pad + nett)

Tradisjonell grillrengjøring 

•  Rengjøringssystem for avkjølte flate grillplater

•  Fjerner inngrodde og fastbrente matrester

•  Rask og effektiv rengjøring  

Scotch-Brite 482  
Grillrengjørings-kit
(Holder + glassfiberpad)

Varm grillrengjøring 

• Håndbeskyttelse mot matfett og skitt

• Tåler meget høye temperaturer

• Rengjøringsystem for flate eller rillede grillplater  

Kjøkken - Grillrengjøring
Grillrengjøringssystemer for raskere og sikrere skuring
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Kjøkken - Håndtering av mat
3M™ løsninger for matsikkerhet:  
For kundetilfredshet og oppfyllelse av HACCP forskriftene

3M LRSM (Low Range Shortening Monitor)   
Teststrips 

Umiddelbar oljekvalitetstest etter frityroperasjoner 

•  Måling av mengden frie fettsyrer, fargemarkeringen på   

stripsen viser hvor høy prosentandelen er

•  Ideell metode for restauranter som alltid bruker samme olje  

og frityrstekt mat

•  Hjelper deg med å skifte oljen i rett tid og til å overholde lokale 

helseforskrifter og HACCP forskriftene  

• Unngår unødvendig overforbruk 

3M PCT 120 Oljetestsystem
Rask oljekvalitetstest etter frityroperasjoner 

• Måling av mengden av polare forbindelser, fargemarkeringen  

   på stripsen viser hvor høy prosentandelen er

• Kan brukes med alle typer olje

•  Hjelper deg med å skifte oljen i rett tid og til å overholde  

lokale helseforskrifter og HACCP forskriftene  

• Unngår unødvendig overforbruk 

Produkt Dimensjon Farge
Notatblokk 100 x 40 mm gul

Produkt Beskrivelse
Strips 4 x 50 strips
Strips 10 x 20 strips

Produkt Beskrivelse
Kit 1 apparat + 1 tube med 5 strips + 1 skje

Strips 10 x 20 strips
Strips 20 x 20 strips

Hvordan velge mellom LRSM og PCT 120?

Valget vil avhenge av om du ønsker å måle frie fettsyrer eller 

polare forbindelser:  

LRSM vil gi deg måling av frie fettsyrer mens PCT 120 vil gi 

måling av polare forbindelser.

Post-it®  
Notatblokker 
Merking av ferdig-  

laget mat

•  For identifisering, sporing og kontroll av 

   tilberedt mat

• Godt egnet til bruk i fryser og kjølerom 

• Overholde HACCP forskriftene

Produkt: ...................................................................................................................

Produksjonsdato: ..........................................................................................

Holdbarhetsdato: ...........................................................................................

Laget av: .................................................................................................................

/ /
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Kjøkken - Gulv- og overflaterengjøring
Manuelle rengjøringsløsninger for skinnende gulv 

Mikrofiberkluter for rene benkeplater 

3M™ Easy Scrub System
Et effektivt moppesystem til våtrengjøring av alle gulvflater 

•  Lett å bruke: Trykk ned knappen på toppen av skaftet for å 

tilføre rengjøringsmiddel

• Lett å håndtere: Lett i vekt, ergonomisk og kompakt system

•  Kan brukes med alle typer rengjøringsmiddel  

Scotch-Brite™ 2070  
Kjøkken mikrofiberklut
Spesielt laget for bruk i kjøkkenområdet: Kjøkkenvasker, 

kjøkkenvifter, kjøkkenskap, kjøkkenbenker og kjøkkenbord 

• Utmerket til å fjerne fett og olje takket være den innovative 

   “vaffel” strukturen

• Vil ikke lage riper på noen overflater 

• Lett å vri opp

Scotch-Brite 2030 Mikrofiberklut
Universal mikrofiberklut som kan   

brukes på alle typer overflater som  

lakkert metall, rustfritt stål,  

aluminium og keramiske fliser

• Meget effektiv til tørr rengjøring

•  Spesielt laget for å fjerne støv, smuss, fingermerker, fett, olje og 

fuktighet

•  Tilgjengelig i fire farger for å overholde HACCP forskriftene

Doodlebug™ Rengjøringssystem
Rengjøring av hjørner, gulvlister og 

områder som er vanskelig å komme til 

• Supplement for rengjøring, skuring eller oppskuring på

   horisontale eller vertikale overflater

•  Padene er tilgjengelig i ulike farger    

og grovheter avhengig av type  

rengjøring og overflate
Produkt Dimensjon
Skaft 137 cm
Holder 98 x 406 mm
Mopp 127 x 457 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Holder 6474 95 x 225 mm
Skaft 8485 1000 - 1827 mm

Pads
tilgjengelig i 5 

grovheter
117 x 254 mm

Doodlebug™ Rengjøringssystem

Produkt Referanse Dimensjon
Mikrofiberklut 2070 32 x 36 cm

Produkt Referanse Dimensjon
Mikrofiberklut 2030 32 x 36 cm

brukes på alle typer overflater som 

Scotch-Brite  3020 Mikrofiberklut
Daglig fuktig rengjøring

• Utmerket kompromiss mellom mikrofiber og belagte kluter 

• Høy absorpsjonskapasitet og lav friksjon

• Etterlater ingen vannstriper på overflaten

•  Tilgjengelig i fire farger for å overholde HACCP forskriftene
Produkt Referanse Dimensjon

Mikrofiberklut 3020 40 x 40 cm
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Rene restauranter og soverom er som en varm velkomst til dine gjester, så la dine 

møbler, gulv, sanitærområder og speil skinne med 3M produkter av høy kvalitet. 

Behold enkelt ditt rustfrie stål, sølvtøy og keramiske overflater i perfekt tilstand i din 

restaurant!

For enhver rengjøringsoppgave i restaurant og hotellrom, hjelper 3M produkter 

deg med vedlikehold av dine gulv, speil, bord, skrivebord og sanitæroverflater.

Effektive produkter vil være arbeidsbesparende og sikre at du opprettholder et høyt 

produktivitetsnivå. I tillegg vil disse kostnadseffektive rengjøringsløsningene 

hjelpe til med å beskytte fasiliteter og mennesker, samtidig som de skaper et rent, sikkert 

og komfortabelt miljø.

Hotell &
restaurant rengjøring
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3M™ Easy Trap System
Manuell tørr-rengjøring av gulv 

•  Høy støvoppsamlingsevne

• Perforerte klebepads for enkel bruk;

   tilgjengelig i to bredder

• Klebepaden kan brukes på begge sider ved å vende holderen  

   når klebepaden er mettet

3M Gulv- og teppefeier
Spontan manuell rengjøring av smuler, støv og smuss 

• Kan brukes på alle typer gulv; som tepper, PVC, tre og marmor

• Designet for stille og diskré   

   rengjøring, selv under tjenesten

•  To gummierte rotorblader som 

roterer mot hverandre

Scotch-Brite  
Brush’n Mop gulvpad
Rengjøring av ujevne og ømfintlige gulv  

med sprayrengjøring 

•  Ideell på sklisikringsgulv, keramiske fliser og sportsgulv 

• Fine fibre som fungerer som mikro-børste, uten slipemineraler

•  Kan maskinvaskes ved 60°C

Scotch-Brite Teppepad
Rengjøring av tepper med sprayrengjøring 

•  Gir en raskt og god oppfriskning av teppet,  

fjerner effektivt skitt og smuss

•  Frisker opp utseendet på teppet, uten å   

redusere levetiden på teppet

Produkt Dimensjon
Easy Trap holder 43, 58 eller 89 cm

Doodlebug skaft 8485 1000 - 1827 mm
Easy Trap klebepads 127 mm x 38 m
Easy Trap klebepads 203 mm x 38 m

Produkt Referanse Dimensjon
Gulv- og teppefeier 4500 22 x 25 x 17 cm
Gulv- og teppefeier 6000 33 x 30 x 10 cm

Produkt Dimensjon
Gulvpad tilgjengelig i flere størrelser

Produkt Dimensjon
Gulvpad tilgjengelig i flere størrelser

Hotell & restaurant - Gulvrengjøring
Løsninger for helt rene gulv

Scotch-Brite™ Pluss Brun og Pluss Lilla 
Diamant gulvpads
Klargjøring og regelmessig rengjøring av marmor og terrazzo  

gulv

•  Diamantformulering for å polere gulvene dine og oppnå 

strålende glans samtidig som du rengjør

•  Den brune gulvpaden vil klargjøre gulv i dårlig forfatning,        

før bruk av lilla gulvpad for å utvikle glans

•  Lett å bruke: Ingen bruk av kjemikalier, kun det nøytrale 

rengjøringsmiddelet du bruker til vanlig 

•  For å vedlikeholde og bevare glansen, anbefales daglig bruk    

av 3M oransje-grønn gulvpad

Scotch-Brite tilbyr gulvpads til alle typer  
gulv. Ved spørsmål, ta kontakt med   
din 3M spesialist!

Produkt Dimensjon
Gulvpad tilgjengelig i flere størrelser



Scotch-Brite Flekkfjernersvamp
Fjerner merker og flekker fra overflater som dører,  

vegger, plastgulv og keramikk 

•  Fjerner effektivt alle typer flekker, smuss og merker: 

   Limrester etter tape, flekker av mat og drikke, voks, 

   leppestift og tørket matfett

• Myk, fleksibel svamp

• Ingen behov for kjemikalier

Produkt Referanse Dimensjon
Mikrofiberklut 2010 32 x 36 cm

Produkt Referanse Dimensjon
Mikrofiberklut 2020 30 x 40 cm

Produkt Referanse Dimensjon
Mikrofiberklut 2060 40 x 36 cm

Produkt Referanse Dimensjon
Svamp 831/6 110 x 70 x 30 mm

  Scotch-Brite™ 2010  
Mikrofiberklut av høy 
kvalitet 

Høykvalitetsklut som gir gode resultater på alle typer 

rengjøringsoppgaver, og brukes der det stilles høye krav 

til hygiene og renhet

• Kan brukes på alle typer 

   overflater, også ømfintlige

• Meget slitesterk

•  Tilgjengelig i fem farger for å 

overholde HACCP forskriftene

  Scotch-Brite 2020  
Mikrofiberklut med to   
ulike sider

Dobbel yteevne: Den grove siden fjerner vanskelige flekker, og 

den glatte siden fjerner effektivt støv, smuss, fingermerker, fett 

og fuktighet 

•  Kan brukes tørr eller fuktig, med eller uten rengjøringsmiddel

• Tilgjengelig i fire farger for å overholde HACCP forskriftene

  Scotch-Brite 2060 
Mikrofiberklut som gir 
hurtig glans

 Flergangsklut til rengjøring av alle glatte og blanke overflater, som 

speil, glass, keramikk, stein, rustfritt stål, krom, messing og plast

•  Kan brukes tørr eller fuktig, med eller uten rengjøringsmiddel

•  Meget effektiv til å fjerne støv

• Oppnår hurtig glans når den brukes fuktig

• Tilgjengelig i fire farger for å overholde HACCP forskriftene

Hotell & restaurant - Overflaterengjøring
Kluter for den mest effektive rengjøringen
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Produkt Referanse Dimensjon
Pad 90 158 x 224 mm

Tykk Pad 350 95 x 158 mm
Perforert rull 690 200 mm x 4 m

Produkt Referanse Dimensjon
Pad 98 158 x 224 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Belagt klut 100 38 x 37 cm

Hotell & restaurant - Sanitærrengjøring

Scotch-Brite™ 90 pad
Meget skånsom rengjøring 

•  Ultra myk, uten slipemineraler:  

Lager ingen riper

•  Ideell til å rengjøre glass, 

   aluminium, rustfritt stål, marmor og 

   andre sanitæroverflater

• Meget fleksibel

Scotch-Brite 98 pad
Skånsom rengjøring 

•  Ideell til å fjerne lett kalkholdige flekker på glass

• Litt mer aggressiv enn Scotch-Brite 90 paden

•  Meget fleksibel

Scotch-Brite 100 Belagt klut 
Fuktig eller tørr rengjøring av ømfintlige og blanke overflater 

ved sprayrengjøring  

•  Spesielt egnet for vedlikehold av ømfintlige overflater som speil, 

vinduer, marmor, krom og porselen

•  Kan brukes med alle vanlige rengjøringsmidler

15

Scotch-Brite 163-363 svamper
Skånsom rengjøring  

• Ultra myk, uten slipemineraler

•  Spesielt egnet for glass, aluminium, rustfritt stål, marmor  

og andre sanitæroverflater

•  Hendige størrelser med godt grep i hånden

Produkt Referanse Dimensjon
Syntetisk svamp med grep 163 70 x 92 mm
Syntetisk svamp med grep 363 70 x 150 mm

Syntetisk svamp 263 95 x 158 mm
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Renslighet er et like viktig tema som hygiene og sikkerhet når du ønsker dine gjester velkommen 

i bygningen din. Videre, å styre dine fasiliteter effektivt inkluderer å opprettholde et trygt og effektivt 

arbeidsmiljø for dine arbeidskolleger og kunder. Det er derfor 3M utvikler innovative produkter og løsninger for å 

designe, bygge og beskytte dine fasiliteter.

Vi vet hvordan du liker å jobbe. Når du spesifiserer materialer ønsker du at de skal opprettholde ytelsen over en 

lengre periode. Takket være 3Ms lange erfaring og tekniske ekspertise innen vedlikehold av bygg, er våre 

design utviklet for å vare.

3M gir muligheten til å bruke og kombinere ulike teknologier på innovative måter, og gir deg pålitelige, tiltalende 
og utøvende løsninger for bygningen din. Vi har som mål å beskytte og forbedre bygningen din, bomiljøet ditt, 

mens vedlikeholdskostnadene reduseres og sikkerheten økes.

Få det beste for et sikkert og rent bygg med 3M.

vedlikehold&Bygning beskyttelse
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3M Solavskjermings-  
filmer gjør det mer  
komfortabelt og øker 
verdien på eiendommen din
•  Unngå bruk av persienner eller gardiner som stenger sollyset 

ute, blokkerer for dagslyset og utsikten, og som kan gi økte 

kostnader til mer innvendig belysning

• Bidrar til reduksjon av sterkt sollys

•  Bidrar til UV-reduksjon: Ultrafiolett stråling bidrar sterkt til 

misfarging, falming og nedbryting av materialer

•  Øk verdien og utseendet på bygningen din: Mer enn 30 ulike 

nyanser og kvaliteter for utendørs- og innendørs montering

Bygning -  
Vindusbeskyttelse
3M Vindusfilmer beskytter kunder, mennesker, bygninger  
og eiendeler

Allsidig ekspertise fra 3M

Når det gjelder vindusfilmer, tilbyr 3M et enestående nivå med erfaring. Som eneste produsent til å produsere egne 

råvarer, kan du stole på vårt konstant høye nivå av kvalitet. Vi gir deg all den tekniske rådgivning du trenger på 

stedet, fra konsultasjon til montering.

verdien på eiendommen din

3M™ Sikkerhetsfilmer beskytter mennesker 
og eiendom mot utilsiktet og bevisst   
beskadigelse
•  Nærmest ugjennomtrengelig, beskyttende skjold på 

glassvinduer- og dører

• Skade på bygninger og møbler fra glasskår blir kraftig redusert,   

   ettersom filmen holder det knuste glasset på plass

•  Nesten usynlig på 

vinduet

3M Ultra Prestige: En kombinasjon av 
solavskjerming og sikkerhetsfilm
•  Dra nytte av et mer komfortabelt miljø med økt sikkerhet

•  Effektiv beskyttelse mot gjenskinn

•  Meget høy varmereduksjon

•  Filmen har stor motstandsevne mot brudd og gir så og si 

krystallklare vinduer
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Bygning -  
Gulvbeskyttelse

Nomad™ Aqua matter: En unik kombinasjonsfiberteknologi  

hvor smuss og vann fanges opp av løkkene og skjules i matten.

Takket være denne strukturen holder Nomad sitt løfte om  

holdbarhet, effektivitet og utmerket visuell effekt.

Nomad Aqua 8500 matte
Frittliggende matter for innendørs bruk  

i inngangspartier med høy trafikk

•  Fjerner, skjuler og holder på store

   mengder smuss og vann

•  Forhindrer glatte gulv 

Nomad Modulmatter
For inngangspartier med høy trafikk: 

Vinyl- og kombinasjonsmoduler

•  Triangulær overflate for å fjerne,  

skjule og holde på skitten

•  Kombinasjonsmoduler som absorberer  

fuktigheten

• Lett å installere: Utmerket fleksibilitet

• Solid konstruksjon som tåler tralletrafikk

•  Kan monteres utenfor mattebrønn ved bruk  

av kantlister

Produkt Referanse Dimensjon

Tekstilmatte 8500
tilgjengelig i flere 

størrelser og farger

Produkt Referanse Dimensjon
Avskrapningsmodul 8300 30 x 30 cm
Kombinasjonsmodul 8900 30 x 30 cm

Nomad matter
3M tilbyr et bredt sortiment med 

inngangspartimatter. Dette 

gjør at du kan velge den riktige 

produktkombinasjonen for nettopp 

ditt inngangsparti, ditt klima, din 

trafikksituasjon og dine krav til design.
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Bygning -  
Gulvbeskyttelse

Nomad Aqua Logomatte
For profilering i inngangspartier med høy trafikk   

• Effektiv trykkteknologi 

• Kombinasjonsfiberteknologi 

• Eksklusivt utseende

• Kan vaskes i industrivaskemaskin

Nomad™ Optima matte
For mattebrønn i inngangspartier  

med meget høy trafikk 

•  Gummi-innlegg på baksiden forsterker  

holdbarheten og gir lyddemping

• Tåler kraftig belastning

• Avstand mellom profilene for optimal oppsamling av skitt

• Spesialtilpasses etter mål

Nomad Terra 8100 matte
For mattebrønn eller utendørs  

bruk i inngangspartier med 

høy trafikk 

•  Kraftig løkkestruktur som 

   fjerner, skjuler og holder på 

   store mengder skitt 

• Fleksible løkker skraper av skosålene

• Lett å rengjøre

Produkt Referanse Dimensjon

Aluminiumsprofilmatte 9900
tilgjengelig i flere  

størrelser og farger

Produkt Referanse Dimensjon

Vinylmatte 8100
tilgjengelig i flere  

størrelser og farger

Produkt Dimensjon

Tekstilmatte           
med logo

tilgjengelig i fleksible størrelser og   
44 standard farger for å lage ditt design

Gummi-innlegg på baksiden forsterker 
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Bygning -  
Sikkerhet og komfort

3M™ Safety-Walk™ 3200  
Våtromsmatte 
Matte for våte områder som rundt svømmebasseng og 

boblebad, utenfor badstuer og dusjanlegg

• Glatte områder blir sikrere, tørrere og mer komfortable

• Åpen struktur, vannet dreneres igjennom matten  

3M Safety-Walk Standard type - medium
Sklisikringstape for glatte overflater med intensiv fottrafikk  

eller lett kjøretøytrafikk

•  Ideell for trapper og innganger 

3M Safety-Walk Myk type - fin
Sklisikringstape for barfotområder og våte områder som 

dusjanlegg, bad, garderober og utenfor badstuer 

•  Fin strukturert overflate for barfottrafikk 

Produkt Referanse Dimensjon og farge

Vinylmatte 3200
 90 x 600 cm,                          

blå eller kornfarget

3M Safety-Walk 5100 Avlastningsmatte
Vinylmatte for stående arbeid og glatte områder på kjøkkenet

•  Sikrere, tørrere og mer komfortabelt 

• Åpen struktur, vannet dreneres igjennom matten

•  Tåler lett trafikk med vogner
3M Safety-Walk 5270 Avlastningsmatte
Vinylmatte for stående arbeid i tørre områder som ved 

skrivebord, kassaseksjon eller bak disken

•  Reduserer tretthet i ben og rygg 

•  Integrert kanting tillater lett passering av traller og vogner,

   og gir en smidig overgang fra gulvet til matten

Produkt Dimensjon og farge
Tape tilgjengelig i flere størrelser, hvit eller klar

Produkt Dimensjon og farge

Tape tilgjengelig i flere 
størrelser og farger

Produkt Referanse Dimensjon og farge

Vinylmatte 5100
tilgjengelig i flere størreler,           

sort eller teglrød

Produkt Referanse Dimensjon og farge
Vinylmatte 5270  tilgjengelig i flere størrelser, sort
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Produkt Referanse Dimensjon
Padholder 961 88 x 120 mm

Produkt Referanse Dimensjon
Graffitifjerner GR1 500 ml flaske eller 5 L kanne
Graffitifjerner GR2 500 ml flaske eller 5 L kanne
Graffitifjerner GR3 500 ml flaske eller 5 L kanne

Bygning -  
Overflatevedlikehold

3M™ Metallpolish
Rengjøring av alle overflater av rustfritt stål 

som ikke er i direkte kontakt med mat, som 

heiser og disker

•  Renser og polerer i en operasjon

•  Fjerner smuss, fett og fingermerker

• Etterlater en usynlig beskyttende film som       

   modererer oppbyggingen av smusspartikler

•  Ideell i bruk sammen med Scotch-Brite hvite håndpads 

og mikrofiberkluter

Scotch-Brite™ 961 Holder
Enklere bruk av alle Scotch-Brite tykke håndpads

•  Integrerte kroker som holder paden på plass

• Godt grep og bedre trykk uten bruk av økt kraft

•  Beskytter hendende mot kjemikalier

3M Graffitifjerner
Fjerner raskt og effektivt uønsket graffiti, 

tegning og skriving med spraylakk, maling, 

tusj og annet

•  GR1 - til de fleste plastoverflater

•  GR2 - til de fleste malte og lakkerte overflater

• GR3 - til betong og muroverflater

Produkt Dimensjon
Metallpolish 600 ml sprayboks

Metallpollish-kit      
1 sprayboks, 1 holder, 6 håndpads og   

2 mikrofiberkluter
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Innhold
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Håndpads & ruller  

Scotch-Brite™ 76 Tykk pad 8

Scotch-Brite 86 Pad 8

Scotch-Brite 90 Pad 15

Scotch-Brite 96 Pad 6

Scotch-Brite 98 Pad 15

Scotch-Brite 350 Tykk pad 15

Scotch-Brite 450 Tykk pad 8

Scotch-Brite 530 Rull 8

Scotch-Brite 550 Tykk pad 8

Scotch-Brite 630-650 Rull 6

Scotch-Brite 640 Perforert rull 6

Scotch-Brite  670 Perforert rull 7

Scotch-Brite 690 Perforert rull 15

Scotch-Brite 2000 Pad 7

Scotch-Brite 2020 Lilla pad  7

Scotch-Brite  9488R Tykk pad 7

Scotch-Brite Flekkfjernersvamp 14

Dispenser til perforert rull 6

Scotch-Brite 961 Holder 21

Svamper  

Scotch-Brite 55-56-57-58 Syntetisk svamp med grep 7

Scotch-Brite 163-363 Syntetisk svamp med grep 15

Scotch-Brite 174-274-374 Syntetisk svamp med grep 6

Scotch-Brite 263 Syntetisk svamp 15

Scotch-Brite 274 Syntetisk svamp 6

Grillrengjøring  

Scotch-Brite 461 Grillrengjørings-kit 9

Scotch-Brite 482 Grillrengjørings-kit 9

Scotch-Brick™ 9537 Skrubber 9 

Matsikkerhet   

3M™ LRSM (Low Range Shortening Monitoring) teststrips 10

3M PCT 120 Oljetestsystem 10

Post-it® Notatblokker for merking av mat 10

Manuell gulvrengjøring  

3M Easy Scrub System 11

3M Easy Trap System 13

3M Gulv- og teppefeier 13

Doodlebug™ Rengjøringssystem 11

Kluter  

Scotch-Brite 100 15

Scotch-Brite 2010 14

Scotch-Brite 2020 14

Scotch-Brite  2030 11

Scotch-Brite  2060 14

Scotch-Brite  2070 11

Scotch-Brite  3020 11

Gulvpads  

Scotch-Brite Brush’n Mop gulvpad 13

Scotch-Brite Pluss Diamant gulvpads 13

Scotch-Brite Teppepad 13

Matter  

3M Safety-Walk™ 3200 Våtromsmatte 20

3M Safety-Walk 5100 Avlastningsmatte 20

3M Safety-Walk 5270 Avlastningsmatte 20

Nomad™ Aqua 8500 Kombinasjonsfibermatte 18

Nomad Aqua Logomatte 19

Nomad Modulmatter  18

Nomad Optima Aluminiumprofilmatte 19

Nomad Terra 8100 Avskrapningsmatte 19

Vindusfilm  

3M Solavskjermingsfilmer 17

3M Sikkerhetsfilmer 17

Kjemikalier  

3M Graffitifjerner 21

3M Metallpolish 21

Sklisikringstape  

3M Safety-Walk Myk type - fin 20

3M Safety-Walk Standard type - medium 20
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