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Tlf. 55 86 02 20 
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Agrovej 1, 4800 Nykøbing - E-mail: service@dlsyd.dk 
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Rengøringsmidler og remedier 
 

Vi anvender dine midler og remedier og vi vurderer dette iht. 

Arbejdsmiljøloven. Rengøringsremedier skal have teleskopskafter, 

således at højden kan justeres. Personalet kan nægte at bruge 

midler og remedier, hvis disse ikke overholder Arbejdsmiljøloven. 

Personalet får udleveret rengøringshandsker af os. 
 

Rygning  
 

Der må ikke ryges, når personalet er i hjemmet. 
 

Du skal stille følgende til rådighed: 
 

Rengøring: Støvsuger med teleskopskaft 

Kost med teleskopskaft 

Fejebakke 

Moppe og spand 

Klude – helst mikrofiber (forskellige til vinduer/glas, 

sanitet, køkken, gulv) 

Rengøringsmidler iht. vejledning på næste side 

 

Tøjvask:  Vasketøjskurv 

  Tøjklemmer (hvis tøjet skal hænges op) 

Vaskemidler iht. vejledning på næste side 

 

Indkøb:  Indkøbsnet 

 

Assistenten vil give dig besked, hvis dine remedier/midler ikke 

opfylder Arbejdsmiljølovens regler. 

 

Er du i tvivl – så kontakt kontoret 
 

 

Rengøringsmidler og remedier kan købes hos 

DLS Service 
 



Rengøringsmidler mærket med et af efterfølgende  

symboler må som udgangspunkt ikke anvendes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efterfølgende rengøringsprodukter 

 

Må gerne benyttes:  Må ikke benyttes: 
Blue Care   Acetone 

Mini Risk   Afløbsrensemidler 

Neutral    Brun sæbe 

Øko Soft   Desinfektionsmidler 

Änglemark   Eddikesyre 32% 

Froggy    Kaustisk Soda 

    Klorin 

og    Ovnrensemidler 

    Petroleum 

alle midler leveret af   Renset benzin 

DLS Service   Andre rensemidler 

    Saltsyre   

Andre rensemidler 

Saltsyre 

Spraymidler 

Sprit 

3-dobbelt salmiakspiritus  



For at skåne dit hjem/ting, miljøet og vores assistenter 

anbefales følgende rengøring: 
 

Rengøring af:   Anbefales: 

 

Opvask    Opvaskemiddel 

 

Vaskbare overflader  Vand, mikrofiberklude evt. 

    universalrengøringsmiddel 

 

Gulve    Vand og mikrofibermopper 

    evt. gulvvaskemiddel 

 

Håndvask og køkkenvask  Flydende skurepulver og 

    opvaskemiddel til rustfrit stål. 

 

Hårde hvidevarer   Vand og mikrofiberklude 

    evt. opvaskemiddel eller 

    universalrengøringsmiddel. 

 

Toilet    Flydende toiletrensemiddel 

uden fosforsyre og sulfaminsyre 

 

Spejle og vinduer   Glasklude 

 

Tekstiler Finvaskemiddel og 

skyllemiddel 

 

Ovne    Opvaskemiddel 

 

Kaffemaskiner, elkedler  Flydende afkalker 

 

Pletrens, tøj, tæpper, møbelstoffer Salt, kartoffelmel, danskvand 

 

Afløb Kogende vand, eller tilkald 

fagmand 

 
 


