
 

  
blöndunarstöðvar 

 
Tandur býður upp á einfaldar og hagkvæmar blöndunarstöðvar frá Diversey fyrir eldhúsið og ræstinguna. 

Blöndunarstöðvarnar tryggja rétta skömmtun, lækka efniskostnað og eru þannig betri fyrir umhverfið. 

Sjá lista yfir blöndunarstöðvar og tengdar vörur á baksíðu. 

 
Divermite blöndunarstöð: Úðaflaskan fyllt upp með réttu vatnsmagni og svo einu pumpuslagi af efnisþykkni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Divoplus blöndunarstöð: Eitt pumpuslag af efnisþykkni út í fullan uppþvottavaskinn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DQFM blöndunarstöð: Tilbúinni upplausn dælt beint í úðaflösku, fötu, gólfþvottavél eða uppþvottavask. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

2812061 
Divermite skammtari 

Blöndunarstöð fyrir  
D2, D2.4, D10, R1, R2, 
R3 og R10. Úðabrúsinn 
er fylltur upp með vatni 
og svo skilar stöðin réttu 
magni þykknis í brúsann 
með einu pumpuslagi. 

 

2812071 
Divermite CT (Divoplus) 

Blöndunarstöð fyrir D1 
Bac uppþottaþykkni. 
Tryggir réttan notkunar-
styrk uppþvottaefnisins. 

 

70-1207298 
DQFM High Flow A-gab 

70-1207299 
DQFM Low-Flow A-gab 

Blöndunarstöð fyrir  
D1, D2, D2.4, D10, R1, 
R2, R3 og R10. Skilar 
tilbúinni upplausn með 
réttum notkunarstyrk. 

 

      

1012031 
D1 bac uppþvottaþykkni 
Fyrir Divoplus og DQFM stöð 

1012061 
D2 efnisþykkni 
Fyrir Divermite og DQFM stöð 

1012051G 
D2.4 Total Pur-Eco  
Fyrir Divermite og DQFM stöð 

1012141 
D10 Sótthreinsandi þykkni 
Fyrir Divermite og DQFM stöð 

Sótthreinsandi uppþvotta-
lögur. D1 bac vinnur vel á 
hverskyns óhreinindum og 
matarleifum.  
1,5 lítra poki  150 áfyllingar 
út í fullan vask. 

Alhliða hreinsiefni. Vinnur vel 
á fitu, próteinskánum og 
öðrum óhreinindum. Má fara 
á flest yfirborð þ.m.t. á ál.  
1,5 lítra poki  250 áfyllingar 
í 750 ml úðabrúsa. 

Alhliða hreinsiefni. Vinnur vel 
á fitu, próteinskánum og 
öðrum óhreinindum. Má fara 
á flest yfirborð þ.m.t. á ál.  
1,5 lítra poki  100 áfyllingar 
í 750 ml úðabrúsa. 

Sótthreinsandi hreinsiefni. 
Vinnur vel á fitu og öðrum 
óhreinindum og er auk þess 
sótthreinsandi. Má fara á flest 
yfirborð þ.m.t. á ál.  
1,5 lítra poki  150 áfyllingar í 
750 ml úðabrúsa. 

    

             

1676001G 
Room Care R1-PLUS Pur-Eco 
Fyrir Divermite / DQFM stöð 

1676021G 
RoomCare R2 PLUS PurEco  
Fyrir Divermite / DQFM stöð 

1676031G 
RoomCare R3 PLUS PurEco  
Fyrir Divermite / DQFM stöð 

1676081G 
Room Care R10-PLUS Pur-Eco  
Fyrir Divermite / DQFM stöð 

WC hreinsir. 
1,5 lítra poki  100 áfyllingar í 
300 ml sprautuflösku 

Alhliða hreinsiefni  á flest 
yfirborð, s.s. gólf, veggi, borð, 
króm, flísar, keramik o.fl. 
Vinnur á steinefnaútfellingum. 
1,5 lítra poki  100 áfyllingar 
í 300 ml úðabrúsa. 

Glerhreinsun og afþurrkun. Öll 
yfirborðsþrif á borðum, 
stólum, gleri og speglum. 
1,5 lítra poki  100 áfyllingar 
í 300 ml úðabrúsa. 

Gólfsápa fyrir allar gerðir 
gólfefna sem þola vatn. 
1,5 lítra poki  150 áfyllingar í 
5 lítra fötu. 

 

     

2612031 
D2 / D2.4 áfylliflaska 
með úðara - 750 ml 

2612021 
D10 áfylliflaska með 
úðara - 750 ml 

26-1204320 
R1 DQFM áfylliflaska m. 
spraututappa - 300 ml 

26-1204321 
R2 DQFM áfylliflaska 
með úðara - 300 ml 

26-1204323 
R3-DQFM áfylliflaska 
með úðara - 300 ml 

 


