
Följ med oss och Z-Water
vidare in i framtiden
Nästa generation teknik för tvätt och
daglig städning är redan här. Z-Water
är högeffektivt alkaliskt vatten som 
ger minimal negativ påverkan på 
både hälsa, miljö och klimat. 

Z-Water X-power är en
Svanengodkänd produkt
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DAGLIG RENGÖRING OCH TVÄTT MED Z-WATER SYSTEM

All daglig städning  
med bara vatten
Jo, du läste rätt... nu kan all daglig städning  
och tvätt göras med enbart Z-Water. I dag ställs  
det högre krav än någonsin på både näringsliv  
och offentlig verksamhet att minska sin negativa 
påverkan på hälsa, miljö och klimat. Z-Water  
avger inga farliga sprayångor, innehåller inga  
farliga kemikalier och kan tillverkas på plats i  
verksamheten med låg energiåtgång.
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Z-Water är ett högeffektivt alkaliskt vatten som omgående löser fett  

och smuts. Ingen eftersköljning krävs. Produkten är färg- och luktfri  

och skummar ej.

Z-Water X-Power är Svanenmärkt
Vi är mycket stolta över att Z-Water X-Power är godkänd som  

Svanenmärkt produkt. Detta går helt i linje med PT Professionals  

mål att alltid sträva efter att erbjuda lösningar som minskar negativ  

påverkan på klimat och miljö. Det är också efterlängtat eftersom  

vi glädjande nog ser en ökad medvetenhet och ökad efterfrågan  

på miljömärkta produkter både från privatkunder, offentlig  

verksamhet och näringsliv. 

    Med Z-Water Generator kan verksamheter själva tillverka sitt  

Z-Water och bidra till minskad klimatpåverkan. Refillsystem med  

återanvändning av förpackningar, färre inköp av städkemikalier  

ger färre transporter och mindre mängd koldioxidutsläpp.

Fakta och fördelar
• Z-Water X-Power är en Svanenmärkt produkt.  

Avger inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor    

• Biologiskt nedbrytningsbar, innehåller inga tensider  

som belastar miljö och hälsa 

• Skonsam. På alkaliekänsliga ytor som till exempel obehandlad  

aluminium, vaxade ytor och vissa typer av golv används en  

brukslösning som inte överstiger pH 9,5 

• Ofarlig att hantera, inga särskilda utbildningskrav

• Tar effektivt bort bakterier och virus genom att spraya och torka av. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda alkaliskt rengö-

ringsmedel som förebyggande åtgärd för att minska spridning av  

luftvägsinfektioner som covid-19 

• Man använder samma produkt till alla ytor vilket förenklar  

städrutiner och ger ökad kostnadseffektivitet

• Lägre återsmutsningsgrad. Ytorna håller sig rena längre genom att 

Z-Water inte efterlämnar kemikalirester som ny smuts fastnar i.



DAGLIG RENGÖRING OCH TVÄTT MED Z-WATER SYSTEM

Ingen verkningstid,  
effekten kommer  
omedelbart
– löser blixtsnabbt fett och smuts 

När vi pratar med personal som professionellt använder Z-Water 

till daglig rengöring är det ofta effektiviteten man framhäver. 

Z-Water behöver ingen tid på sig för att verka och löser effektivt 

fett och smuts. Färre antal rengöringsmedel att hantera är också 

något som uppskattas. Det spar tid och gör att man hinner med 

mera. Vetskapen om att Z-Water inte heller avger sprayångor 

som kan vara skadliga leder också till en tryggare arbetsvardag.

• Verkar blixtsnabbt och löser fett  

och smuts omedelbart, ingen efter- 

sköljning krävs

• Efterlämnar inga klibbiga kemikalie- 

rester vilket minskar återsmutsnings- 

graden markant, efterföljande  

städning blir betydligt enklare

• Innehåller inga tensider, extra lämplig  

vid särskilda krav för användning av  

städkemikalier (t ex skolor och sjukhus)  

• Lång lagringstid, kan lagras i upp  

till två år 

• Effektiviserar städarbetet. Används  

överallt, man slipper byta rengörings- 

medel mellan olika ytor

• Z-Water är ett alkaliskt rengöringsmedel, 

vilket Folkhälsomyndigheten rekommen- 

derar att använda som förebyggande  

åtgärd för att minska spridning av  

luftvägsinfektioner som covid-19

Sjukhus och vårdinrättningarRestaurang och storkök

Förskola och skola

Hem och kontor
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DAGLIG RENGÖRING OCH TVÄTT MED Z-WATER SYSTEM

Vanliga frågor och svar om Z-Water

Finns det lut i dricksvatten?

Innehåller Z-Water lut?

     Många upplever att Z-Water efterlämnar en 
skyddande yta... stämmer det?

     Nej, efter rengöring med Z-Water lämnas ytan helt ren 

och fri från kemikalierester. Ny smuts fastnar inte så lätt 

och ytan håller sig ren längre. 

?

!

     Vid tillverkning av Z-Water tillsätts  
kaliumkarbonat, är det farligt?

     Nej, kaliumkarbonat, som i livsmedelssammanhang  

benämns som E501, används i bland annat läkemedel,  

barnmat och snus och får användas utan mängdbegräns-

ning i de flesta livsmedel.

?

!

     Ni hävdar att Z-Water har mindre negativ  
påverkan på miljö och hälsa än traditionella  
rengöringsmedel... På vilket sätt är det så? 

     Ni hävdar också att Z-Water har mindre negativ  
påverkan på klimatet än traditionella rengörings-
medel... Hur då? 

     Eftersom Z-Water inte innehåller tensider eller andra 

skadliga kemikalier efterlämnar det inga kemikalierester i 

avloppsvattnet eller på de rengjorda ytorna. Z-Water av-

ger heller inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor.

     På försäljningsställen och i de verksamheter där man 

tillverkar sitt eget Z-Water tillämpas oftast ett refillsys-

tem. Dunkar och flaskor kastas inte efter en användning 

utan återfylls och återanvänds i stor skala. Det bidrar till 

minskad användning av engångsförpackningar, mäng-

den transporter och utsläpp av växthusgaser.

?

?

!

!
     Vid tillverkningen av Z-Water bildas en liten  
mängd kaliumhydroxid, är det farligt?

     Nej, inte i den koncentrationen (0,17 procent) som  

Z-Water X-Power innehåller. Kaliumhydroxid är också en 

godkänd livsmedelstillsats med beteckningen E525. Bland 

annat tillsätts kaliumhydroxid i dricksvattnet i många kom-

muner för att höja vattnets pH-värde och därmed göra det 

tjänligt att dricka.

Ja, Z-Water X-Power innehåller en liten koncentration 

kaliumhydroxid (lut). Vid tillverkningen tillsätts kalium-

karbonat och i elektrolysprocessen bildas en liten mängd 

kaliumhydroxid på 0,17 procent vilket är det samma som 

17 promille. Gränsvärdet för att ett rengöringsmedel ska 

klassas som irriterande på huden  

är 0,5 procent. Alltså ligger nivån  

av kaliumhydroxid i Z-Water X-Power  

hela 66 procent under det gränsvärdet.  

Ja, det kan det finnas. Lut används på många vattenverk 

för pH-justering av dricksvattnet som går ut till invånarna. 

Dricksvatten i kommunala vattennät ska enligt Livsmedels-

verket ha ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5.  

Som exempel kan nämnas att vattnet som  

går ut i det kommunala vattennätet från  

Karlskrona Vattenverk har ett pH-värde på 8,4.

?

!

     Z-Water har ju ett högt pH-värde... innebär inte  
det att det också är frätande och irriterar huden?

     Nej, varken pH-värdet eller annat innehåll i Z-Water  

gör att det är frätande eller irriterande på huden. 

?

!

     Hur kan Z-Water var rengörande när det inte 
innehåller några kemikalier som löser fett och smuts?

     Det är det höga pH-värdet som gör att Z-Water löser upp 

och avlägsnar fett och smuts. 

?

!

Läs mer om Z-Water på ptprofessional.se/produkter/z-water/. På webbplatsen kan du ladda ner säkerhetsdatablad,  

klassificering av Z-Water samt utlåtande om inandning av sprayångor från Z-Water.
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Z-WATER BÄSTA LÖSNINGEN I ÖSTERSUNDS SATSNING PÅ BÄTTRE MILJÖ OCH HÄLSA

Z-Water går helt i linje med Östersunds 
kommuns fokus på hälsa och miljö

Östersunds kommun var första kommun i Sverige att miljöcerti-

fiera sig enligt ISO 14001. Här finns ett stort engagemang och 

man har tydliga mål på att verksamheterna ska belasta miljö 

och hälsa så lite som möjligt. I sektorn Städ och Service ersätts 

nu traditionella städkemikalier med ett Svanenmärkt alkaliskt 

vatten, Z-Water X-power, som består enbart av vatten och en 

liten ofarlig koncentartion kaliumhydroxid på 0,17 procent. 

    – Jag vill verkligen passa på att ge cred till våra medarbetare 

som näst intill allihop har mottagit övergången till Z-Water med 

stor entusiasm. Det känns tryggt med personal som inte fastnar 

i gamla mönster utan bejakar nya grepp, säger Thomas.

    Pierre Crambé som är vd på PT Professional uttrycker stolthet 

över att få leverera till en verksamhet som ger sitt miljöarbete 

så stort utrymme.  

    – På Östersunds kommun arbetas det mycket målmedvetet. 

Här finns öppenhet för nya lösningar och mod att genomföra 

förändringar om det gagnar kommuninvånarna. Östersund har 

löst övergången på ett exemplariskt sätt, menar Pierre.

    Den nya anläggningen har kapacitet att producera upp till  

400 liter Z-Water X-power per dygn. Det räcker till för att för- 

sörja ännu fler av kommunens verksamheter och man jobbar 

kontinuerligt med tester och att hitta nya användningsområden. 

    – Vi har genomfört tester i bland annat vård och omsorgs 

egna städverksamhet, på återvinningscentralen, kommunens 

måltidsservice och badhuset. Vi hoppas att flera ska upptäcka 

alla fördelar med Z-Water och komma igång med användning 

fullt ut, fortsätter Thomas.

    Ett bra exempel är rengöring av kommunens alla white-

boardtavlor där man i så fall skulle ersätta en produkt med 

påvisade negativa effekter på hälsa och miljö. Personal med 

eksem och astma vittnar om mindre besvär sedan övergången 

till Z-Water.

     – Det är väldigt viktigt för oss att det här också blir ett stort 

steg i rätt riktning för arbetsmiljön, avslutar Thomas.

I slutet av januari stod kommunens nya anläggning för produktion av Z-Water startklar. 
Östersund har sedan länge ett tydligt mål att minska användningen av kemikalier i sina 
verksamheter. Inom sektorn städ och service har man nu ersatt traditionella städkemikalier 
med Z-Water vid daglig rengöring.  
    – Vi har tittat på flera alternativ men Z-Water blev den bästa lösningen för oss, säger 
Thomas Johansson, sektorchef på Städ och Service och fortsätter: 
    – Övergången till Z-Water går helt i linje med vår ambition om att satsa hårt på åtgär-
der för förbättrad miljö och hälsa. Vi ser ett stort värde i att välja bort negativa effekter 
kopplade till användning av traditionella städkemikalier.

Thomas Johansson vid den nya Z-Water Generator Plus som är själva 
hjärtat i anläggningen som ska tillverka kommunens behov Z-Water.
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ÖREBRO FÖRSTA UNIVERSITET ATT GÅ ÖVER TILL Z-WATER I SIN STÄDVERKSAMHET

Städteamet på Örebro Universitet består av 35 medarbetare 

och man har ansvar för att ca 100 000 kvadratmeter städas 

varje dag. Man har en tydlig målsättning att hålla verksamheten 

tidsenlig och modern och håller ständigt utkik efter nya hjälp-

medel och metoder som främjar resultatet men också hälsa, 

arbetsmiljö och klimatavtryck. På en städmässa i Örebro hösten 

2019 kom man i kontakt med Z-Water och PT Professional för 

första gången.

    – Vi hade just då inget uttalat behov men blev väldigt nyfik-

na eftersom Z-Water är Svanenmärkt och nästan uteslutande 

består av vanligt vatten, säger Carina. 

    Det inleddes en dialog med PT Professional och under 

november initierade man en provperiod då hela städteamet 

bytte ut traditionella rengöringsmedel mot Z-Water. Reaktionen 

bland medarbetarna var helt samstämmig. 

    – Wow, det här vill vi ha. Det är supereffektivt och det blir 

helt rent utan kemikalierester på ytan. Personalens  åsikter 

väger tungt vilket gjorde beslutet lätt att ta, menar Carina.

    Efter upphandlingsförfarande togs ett formellt beslut och i 

mitten av januari 2020 installerades en Z-Water Generator för 

tillverkning av Z-Water som täcker hela verksamhetens behov. 

Carina betonar också att bredden på användningsområden  

är en väldigt viktig fördel. Z-Water används bland annat till  

tvätt av moppar och mikrodukar, fläckborttagning på textil  

och till fönsterputsning. 

   På initiativ från några av medarbetarna har det också genom-

förts tester av städresultat med hjälp av ATP-mätare där mät-

ningar görs för att se hur mycket bakterier och smutsrester som 

finns kvar efter städning. 

    – Med Z-Water har vi fått mycket bra resultat och vi kommer 

att utveckla våra testmetoder vilket blir en viktig del i vårt kvali-

tetsarbete, säger Carina.

    När Carina summerar menar hon att det på sikt även ger en 

ekonomisk besparing på 20-25 procent när det gäller inköp av 

städkemikalier. Dock är det de mjuka värdena som känns bäst 

menar Carina.

    – Övergången till Z-Water har bidragit till att vi har en än mer 

positiv stämning i teamet och det är mindre oro för hälsa och 

arbetsmiljö. Eftersom vi fyller på och återanvänder förpackning-

ar minskar vi också förbrukning av engångsförpackningar och 

minskar mängden transporter vid leveranser, avslutar Carina.

Städteamet på på Örebro Universitet var helt eniga och smått lyriska efter att ha använt 
Z-Water under en provperiod i november 2019.
    – Alla var väldigt positiva och beslutet att gå över till Z-Water i daglig rengöring blev 
därför väldigt enkelt att ta, säger Carina Boman Helgesson som är chef över teamet.
    I januari installerades en Z-Water Generator för att man själva skulle kunna förse verk-
samheten med närproducerat miljövänligt rengöringsmedel.
    – Vår verksamhet är miljömärkt med Svanen och Z-Water är ett mycket bra verktyg för 
oss att se till att vi gör så litet avtryck som möjligt på klimat och miljö, konstaterar Carina.

”Wow, det här vill vi ha!”
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EMMABODA ÄR ÄNNU EN I RADEN AV KOMMUNER SOM GÅR ÖVER TILL Z-WATER24 / Emmaboda t
Redaktion:  0471–313 92
Annons:  0480–591 00

Cocktailparty inleder glashelg på Glass Factory
Glasartisten Craft Krösus 
är värd för minglet som 
han beskriver som ”en 
stund i värmen och en kall 
jävla drink”.

BODA. Glaskonstnären 
Hanna Hansdotters nya 
cocktailservice presente-
ras på det tropiska partyt i 
hyttan. 

Under Glass Factorys  
arrangemang i helgen  
avlöser sedan vernissager, 
workshops, musik och 
mathappenings varandra.

Höjdpunkt är lördagens 
vernissage av sommarens 
stora utställning 
Blomsterbuketten skapad 
av konstnären Zandra Ahl 
som kommer att vara på 

plats. Hon är rektor för 
Beckmans designhög- 
skola i Stockholm och var 
tidigare professor i kera-
mik och glas på Konstfack.

Under hela helgen blir det 
glasblåsning i hyttan. 
Konstnären Astrid Gate 
demonstrerar graaltekni-
ken och kvinnoseparatis-

tiska glasgruppen BOOM! 
bjuder på en happening, 
med mycket mera.

Kocken Luqaz Ottosson 
skapar på lördagskvällen 
en unik matupplevelse 
när han tillagar fem rätter 
tillsammans med det 1 150 
grader varma glaset i sam-
arbete med glasblåsaren 
Jennie Olofsson. Båda är 

verksamma på Gotland. 
Hon med sin hytta Big 
Pink och han med restau-
rang ROT. 

På söndag fortsätter 
glashantverk att visas i 
hyttan där Johansfors 
oktetten kommer att  
spela. 

KATARINA SANDSTRÖM

EMMABODA. I höstas  
genomförde kommunens 
tekniska förvaltningen ett 
försök då lokalvårdarna 
fick prova en ny produkt, 
som är alldeles vanligt  
vatten. Det speciella med 
vattnet är att det via en 
maskin genomgår elek-
trolys då man delar på hy-
droxidjoner och vätejoner. 
Kaliumkarbonat tillsätts 
och resultatet blir att vatt-
net löser all smuts, inklu-
sive fett. Det löser dock 
inte kalk.

– När vi gjorde testet 
med våra omkring 30  
lokalvårdare var vi inte 
säkra på att få lokalvårdar-

na med oss, men alla var 
mycket nöjda när vi hade 
avstämningsmöte efteråt. 
Det finns så många vinster 
med det här – inte minst 
inom hälsa och miljö,  
säger kommunens fritids-
chef Jan Hagström som 
har ansvaret för kommu-
nens städverksamhet.

Kommunen har köpt en 
maskin som ändrar vatt-
nets sammansättning. Det 
är en investering på  
200 000 kronor och det är 
företaget PT Professional i 
Karlskrona som har agen-
turen för Norden.

– Detta är en japansk 

teknik som utvecklades 
för sju år sedan. En stor 
vinst med detta är att  
lokalvårdarna inte behö-
ver andas in ångorna från 
rengöringsmedel. Studier 
visar att en lokalvårdare 
som inte röker får i sig 
motsvarande mängd  
gifter som om de hade rökt 
20 cigarretter om dagen. 
Med den här tekniken  
andas man bara in rena 
vattenångor, säger Pierre 
Crambé, PT Professional.

Städledaren Kristina 
Ideström och hennes kol-
lega Agneta Svensson är 
mycket nöjda med den här 
övergången.

– Rengöringsmedel  
orsakar ofta hosta och det 
är ju inte bra att andas in 
ångorna. Nu slipper vi det 
och vi siktar på att bara  
använda det här vattnet, 
utom till kalkavlagringar, i 
vår städning när vi har 
gjort slut på alla de rengö-
ringsmedel som har köpts 
in, säger Kristina Ide-
ström.

När det behandlade vatt-
net har använts blir det 
vanligt vatten igen.

– Vi kommer bara att  
behöva ha en flaska rengö-
ringsmedel på våra vag-
nar, och när vi städar på 

exempelvis en förskola 
behöver vi inte vara rädda 
för att barnen får i sig 
skadliga rengörings- 
medel, säger Agneta 
Svensson. 

Det behandlade vattnet 
har via tester visat sig lösa 
smuts bättre än rengö-
ringsmedel.

– Rengöringsmedel 
lämnar alltid en yta efter 
sig och i den ytan kan bak-
terier växa. Vattnet gör att 
det inte blir någon sådan 
yta, säger Jan Hagström 
som räknar med att inves-
teringen i elektrolys- 
maskinen är betalat sig 
inom fyra år.

TEXT
PETER LEJON

peter.lejon
@barometern.se

0471-313 92

●● Kommunens lokalvårdare ska sluta använda traditionella ren-
göringsmedel. Kommunen har köpt in en maskin som möjliggör 
att i princip inget annat än vanligt vatten behöver användas.

Kommunen har köpt en maskin som gör rengöringsmedel av vanligt kranvatten. Från vänster; Pierre Crambé, Kristina Ideström, Mikael Petersson, Jan Hag-
ström och Agneta Svensson. FOTO: PETER LEJON

Kommunen slutar med 
rengöringsmedel

Föreningar 
bjuds in för 
dialog
Kommunstyrelsens  
arbetsutskott har bjudit in 
alla kommunens  
samhällsföreningar.

EMMABODA. Kommunal- 
rådet Johan Jonsson (C) 
och kommunstyrelsen har 
gått ut med en inbjudan 
till alla samhällsförening-
ar i kommunen. Inbjudan 
avser medverkan på kom-
munstyrelsens arbets-
utskott möte den 21 maj 
och tanken är att en öppen 
dialog om föreningarnas 
verksamheter på respekti-
ve ort. Tanken är att detta 
ska stärka kommunikatio-
nen mellan kommunen 
och tätorterna i kommu-
nen.

Mötet hålls i kommun-
huset.

–Vi bjuder in samhälls-
föreningarna för att få en 
lägesbild av vad de tycker 
är viktigt i deras samhäll-
en. Det ska vara ett förut-
sättningslöst samtal om 
vad som är på gång och 
vad man tycker bör göras. 
Vi kommer också att svara 
på frågor som kan tänkas 
finnas. Vi har ingen agen-
da, utan det är samhälls-
föreningarna som får sätta 
den utifrån vad de anser 
vara viktigt att lyfta i res-
pektive samhälle, säger 
Johan Jonsson.

PETER LEJON

Bil körde i diket 
– föraren tog sig 
ur bilen själv 

EMMABODA. Strax efter 
klockan åtta på onsdags-
morgonen inkom ett larm 
om en singelolycka mel-
lan Kulvägen och Torn-
borgsvägen i Emmaboda. 
Enligt trygghets- och 
larmcentralen rörde det 
sig om en personbil som 
av oklar anledning hade 
kört i diket.

Föraren kunde själv ta 
sig ur bilen och var vaken 
och talbar när räddnings-
tjänsten kom till platsen. 

Orsaken till olyckan är 
okänd. 

Asterix kommer 
till Åfors  – bio 
på Folkets hus

ÅFORS. På bion i Åfors Fol-
kets hus blir det på fredag 
gratis film för alla upp till 
15 år. Filmen som visas är 
Asterix: Den magiska 
drycken, som handlar om 
att rekrytera en ny druid 
till den lilla galliska byn 
som klarar sig undan ro-
mersk 
 invasion.

UR BAROMETERN 24 APRIL 2019
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”Med Z-Water har vi  
sparat mer än 35 procent”

STÖRRE BESPARINGAR ÄN FÖRVÄNTAT I OLOFSTRÖM VID ÖVERGÅNGEN TILL Z-WATER

När vi kontaktar Sofia har Olofströms kommun använt Z-Water  
i drygt fyra månader och analyserna speglar nu verkligt utfall  
istället för förhandskalkyler och småskaliga tester.
    – Det som är mest glädjande är att vi ser positiva effekter  
och besparingar på områden vi inte hade räknat med, konsta- 
terar Sofia. 
    – Vi har kommit ner till en sjukfrånvaro på fyra procent och  
vi är övertygade om att Z-Water är en bidragande orsak till det,  
menar hon.
    Återsmutsningsgraden också är märkbart mindre vilket gör att  
ytorna håller sig rena längre. På sikt kan det bli aktuellt att utreda en  
minskad städfrekvens utan att äventyra hygiennivån. Tidigare städades golven  
med allrent och vax och efter övergången till Z-Water behövs betydligt mindre  
service och underhåll på teknisk städutrustning än tidigare.    
    – Vi har inte längre samma mängd igensatta filter, munstycken och slangar på  
våra maskiner, säger Sofia.
    På enheten arbetar cirka 40 personer med lokalvård på kommunens förskolor,  
skolor, äldreboenden med mera och medarbetarna är överlag positiva.
    – Vi återanvänder dunkar och flaskor, minskar mängden transporter av inköpta  
städkemikalier vilket gör oss mer resurssnåla och att vi minskar utsläpp av växthusgaser. 
Vi får lägre kostnader när det gäller inköp, transporter, administration och logistik. 
    Vi frågar också Sofia om det finns fler användningsområden och vad som i så fall 
skulle vara nästa steg:
    – Just nu testar vi Z-Water i skolköken och drömmen vore om vi kunde använda  
Z-Water överallt där det går i kommunens verksamheter, avslutar Sofia.

Det är drygt fyra månader sedan Olofströms kommun  
gick över till att använda Z-Water i daglig rengöring i  
den egna verksamheten.
    – Hittills har vi sänkt kostnaderna för städkemikalier  
med 35 procent och vi tror att det blir ännu mer  
över tid, berättar kommunens lokalvårdschef  
Sofia Vestermark.
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PROFESSIONAL
– städutrustning för alla

Vad innebär det egentligen att ett  
rengöringsmedel är Svanenmärkt?
Svanen är en nordisk miljömärkning och det innebär att de 

nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Varje 

land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för 

landets verksamhet. Varje sekretariat tar hand om licensan-

sökningar, kontrollbesök och marknadsföring i sina respektive 

länder. Varje land ansvarar också för det egna landets ställnings-

tagande i produktgrupps- och kriteriefrågor.

Svanenmärkta rengöringsmedel
Ett Svanenmärkt rengöringsmedel hör till de miljömässigt bäs-

ta rengöringsmedlen. Hela livscykeln av produkter tas hänsyn 

till och det ställs stränga krav på de ingående ämnena med 

avseende på både miljö och hälsa samt till emballage. Även 

användningsfasen och råvaruutvinning tas hänsyn till i kraven.

Rengöringsmedel märkta med Svanen: 
• lever upp till strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland 

annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet

• lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland 

annat på parfymer och förbud mot konserveringsmedel MI

• gör effektivt rent med liten mängd så att det räcker länge 

och sparar på jordens resurser

• har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär eko-

nomi, bland annat genom dess design och materialvalet
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