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A Clean Partner jest największym dostawcą profesjonalnej chemii czyszczącej w 
Szwecji. Opracowujemy i wprowadzamy na rynek środki czyszczące i rozwiązania  
systemowe dla myjni samochodowych, warsztatów, przemysłu, usuwania graffiti itd.

Jako marka A Clean Partner jest stosunkowo młody, ale obejmuje cztery najsilniejsze 
marki na rynku – Snowclean, HIAB, Trutest, Strovels.

Bliska współpraca z klientem jest dla nas sprawą najważniejszą. Pracujemy w sposób 
prosty, szybki i efektywny  z myślą o tym, że naszym zadaniem jest usunąć problem 
– po prostu.

Nasz dział technologii produktu jest ukierunkowany na klienta a nasi techno-           
lodzy współpracują ściśle z odbiorcami, producentami maszyn, dostawcami surowców, 
urzędami i naukowcami. Ma to służyć wytwarzaniu produktów spełniających wysokie 
wymagania klientów.                                                                  
            
Dbamy o bezpieczne środowisko i zapewniamy wysoką jakość naszych wyrobów o 
czym świadczą posiadane certyfikaty.

Kolejną zaletą naszej oferty są kompleksowe rozwiązania które proponujemy w 
oparciu o najsilniejsze marki na rynku. Zdecydowaliśmy, że naszym mottem będzie 
„One for all”. 

One for all – A Clean Partner zna rozwiązanie



Pełny asortyment dla utrzymania czystości i 
świeżości w autobusach

W niniejszym prospekcie postaramy się w sposób przejrzysty 
przedstawić naszą ofertę dotyczącą utrzymania czystości auto-
busów.

W pierwszej kolejności zajmiemy się następującymi zagad-
nieniami:
• Mycie powierzchni zewnętrznych – maszynowe
• Mycie powierzchni zewnętrznych – pod ciśnieniem
• Usuwanie graffiti
• Mycie wewnętrzne
• Czyszczenie tapicerki
• Usuwanie nieprzyjemnych zapachów
• Mycie silników
• Produkty serwisowe – warsztat
• Produkty serwisowe – czyszczenie
• Środki higieny

Jako jedyni na rynku proponujemy Państwu tak kompleksowe 
rozwiązania dla utrzymania czystości i świeżości w autobusach.

Nie będziemy próbowali zaprezentować Państwu wszystkiego co 
mamy w ofercie. Naszym założeniem jest pokazać zakres możliwości  
i kompetencji jakie możemy Państwu zaoferować. Przedstawimy 
produkty rekomendowane dla każdej z w/w dziedzin.  

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat pewnych 
specyficznych rozwiązań prosimy o kontakt z naszym przedsta-  
wicielem. Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji pod 
numerem telefonu +46 322  79400.

Zapraszamy Paristwa do firmy Clean Partner!
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” Teraz wystarczy nam 

tylko jeden dostawca – kom-

pleksowe rozwiązania propo-

nowane przez A Clean 

Partner dają nam wszystko 

czego potrzebujemy.”
Henry Claesson, Vårgårdabuss 



SnowChem jest to genialnie prosty i tani system 

umożliwiający wygodne i poręczne dozowanie chemii 

czyszczącej w myjniach samochodowych i autobusowych. 

System składa się z łatwych w użyciu modułów, które 

podłącza się do istniejących już mieszalników i pomp. 

Każdy moduł składa się z nierdzewnego stelaża, 50 lit-

rowego zbiornika plastikowego oraz plastikowej 

pokrywy wyposażonej w specjalny  czterokątny lejek ze 

stali nierdzewnej i patentowe zamknięcie umożliwiające 

zastosowanie opakowań typu bag-in-box. Poprzez 

zastosowanie takiego rozwiązania unikniemy:

• Podnoszenia ciężkich rzeczy

• Strat w postaci pozostających w opakowaniach niewykor    

   zystanych resztek 

• Ryzyka rozlania środka

• Konieczności zajmowania się ciężkimi pojemnikami i becz

  kami

• Problemów z niewygodnymi pustymi opakowaniami

Mycie zewnętrzne – maszynowe

Bag-in-box: opakowania ważą max 

11 kg i mają postać plastikowego 

worka w kartonie. Po opróżnieniu wo-

rek można wyrzucić razem z innym 

odpadem plastikowym lub spalić, 

karton natomiast po złożeniu stanowi 

makulaturę. 

Autokar

Oprócz wymienionego koncentratu SnowClean w opakowa-

niach bag-in-box dostępne są również następujące produkty 

Snowclean:

• Snowclean szampon do mycia w myjniach szczotkowych

• Snowclean szampon do mycia w myjniach szczotkowych 

zapachowy

- Snowclin szampon do mycia w myjniach szczotkowych 

Extra Zimowy

• Snowclean szampon do mycia w myjniach szczotkowych LS

• Snovclean wosk nabłyszczający

• Snowclean wosk nabłyszczający M

• Snowclean piana woskowa

Inne produkty w systemie bag-in-box

SnowChem. Koncentrat jest mieszany z 

wodą w mieszalniku. Poprzez dobór odpo-

wiedniej dyszy możemy osiągnąc 

Różne koncentracje środka; mikro lub 

alkaliczne odtłuszczanie.

W systemie mogą znajdować się 

następujące koncetraty:

• Snowclean 100 rodzajów mikro-koncentratu

• Snowclean 200 rodzajów koncentratów alka-

licznych

• Snowclean 300 rodzajów tenyzi-koncentratów

• Snowclean Guld szampon (Złoty szampon)

• Snowclean Supertork – (środek wzsuszający)



Zdecydowanie najbardziej efektywnymi środkami  

używanymi do mycia powierzchni zewnętrznych  pod 

ciśnieniem są dwa sztandarowe produkty Strovels, tj. 

Alfanol® HD Green i Alfanol® Terra. Obydwa posiadają 

ponad to oznakowanie produktów przyjaznych dla 

środowiska. 

Strovels Alfanol® Terra jest alkalicznym środkiem 

czyszczącym i odtłuszczającym przeznaczonym do 

użycia w myjniach samochodowych i czyszczenia 

przemysłowego. Środek nie powoduje powstawania 

plam po wodzie co czyni go szczególnie przydatnym do 

mycia szyb i powierzchni lakierowanych.

Strovels Alfanol® HD Green jest natomiast al-

kalicznym środkiem czyszczącym i odtłuszczającym 

usuwającym tłuszcz, sadze, zanieczyszczenia drogowe. 

Z powodzeniem może być używany z zimną, gorącą, 

twardą jak również słoną wodą. Środek działa bardzo 

szybko i efektywnie również na wilgotnym podłożu. 

Jest łatwy do spłukania i pozostawia gładką i lśniącą 

powierzchnię. 

Strovels Alfanol® D Green ma postać silnego kon-

centratu dzięki czemu jest bardzo wydajny. Można go 

również stosowac w niższych stężeniach. Jego zaletą 

jest również to, że nie powoduje sztywnienia plastiku.

Może być także stosowany do mycia ręcznego.

Mycie powierzchni zewnętrznych  - 
pod ciśnieniem

Strovels Alfanol® Terra sprawdza się dobrze na dużych powierzchniach szkla-

nych. Strovels Alfanol® HD Green posiada oznaczenie produktu przyjaznego dla 

środowiska i jest produktem sprawdzonym.

Rekomendowane produkty
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25 l. 5 l. 1 l.



Autokar 

A Clean Partner oferuje szeroki asortyment pro-
duktów do zastosowania w czyszczeniu powierzchni 
wewnętrznych. Polecamy przede wszystkim produkt 
marki HIAB o nazwie H-81. Może być stosowany na  
wszelkie twarde i miękkie powierzchnie o trwałych 
kolorach, takie jak podłogi, szyldy, szkło, metale, 
plusz. Usuwa plamy po farbach, tuszu, farbach w 
sprayu, zabrudzenia smołą, klejem, itp.

Alternatywnym rozwiązaniem jest HIAB H-21 cytry-
nowy. Jest to środek czyszczący i odtłuszczający 
na bazie wody. Usuwa zabrudzenia z sadzy, oleju, 
tłuszczu, osady z pyłu koksowego, spalin, alg i in. 

Aby przywrócić wyrobom winylowym lub ze skaju ich 
naturalny połysk proponujemy Trutest Super Finish 
GR-12. Jest to środek na bazie wody rozprowadzany 
zazwyczaj 1-2 razy w celu uzyskania czystej, suchej 
i neutralnej powierzchni odpornej na zabrudzenia. 

Do mycia okien polecamy szczególnie Trutest 
SK-10. Nie zawiera amoniaku i cząsteczek ściernych. 
Efektywnie usuwa osady powstałe ze skraplania się 
wody, sadze, kurz, zanieczyszczenia komunika-
cyjne. 

Mycie powierzchni wewnętrznych

Oto cztery produkty utrzymujące wnętrze autobusu w czystości: Płyn 
do mycia szyb Trutest SK-10, Trutest Finish GR-12, HIAB H-21 (usuwa 
sadze, oleje, tłuszcz, itp.), HIAB H-81 (ślady po butach, gumie, itp.)

Rekomendowane produkty

5 l. 5 l. 5 l. 1 l.
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Usuwanie graffiti

Zanieczyszczenia typu graffiti stanowią obecnie coraz 

większy problem  - nie tylko w rejonach wielkomiejskich. 

W różnego rodzaju przetargach stawiane są coraz większe 

wymagania w odniesieniu do utrzymania czystości otoc-

zenia również pod względem zanieczyszczeń tego typu co 

sprawia, że pojęcie  graffiti wzbudza coraz większe zainte-

resowanie. Jesteśmy także świadomi tego, że usuwanie 

graffiti  wiąże się z dużymi kosztami . Mając to na uwadze 

stworzyliśmy specjalny środek o nazwie Start-kit. Jest to 

mix naszych absolutnie najlepszych i najbardziej efektyw-

nych produktów. Spełnia on wszelkie wymagania stawiane 

środkom mającym poradzić sobie z graffiti. Rozpuszcz-

enie samego zanieczyszczenia nie jest najtrudniejsze. 

Sprawą o wiele bardziej skomplikowaną jest odpowiednie 

dostosowanie środka biorąc pod uwagę  różnorodność 

materiałów, które mogą zastać zanieczyszczone graffiti.

HIAB Start-kit do usuwania graffiti jest specjalnie przystosowany do użycia w 
autobusach. HIAB H-81 (mocno zabrudzone oparcia), HIAB Sixten (umiarkowa-
nie zabrudzone oparcia), HIAB Ralf (zewnętrznie), HIAB H-105 (usuwanie resztek 
tektylowych, śladów po srebrnych i złotych mazakach), HIAB H-30 (usuwanie smug 
i cieni), HIAB H-21 alkaliczny środek czyszczący (czyszczenie, odtłuszczanie), HIAB 
H-43 Pasta połyskowa (zapobiegawczo na podłogi).

Rekomendowane produkty

5 l. 5 l. 5 l. 5 l.1 l. 250 ml. 1 l.



Polecamy HIAB H-50. Jest to 
środek dezynfekujący, który 
znakomicie nadaje się do zasto-
sowania wewnątrz autobusu. W 
efektywny sposób niszczy bak-
terie oraz usuwa nieprzyjemne 
zapachy. Zapobiegając powsta-
waniu nieprzyjemnych zapachów 
czyni podróż przyjemną. Z HIAB  
H-50 znika problem uciążliwych 
zapachów.

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Rekomendowane 
produkty

HIAB H-50 można 
rozprowadzać 
przy pomocy 
urządzeń 
kociśnieniowych, 
szczotki, gąbki.

Tkaniny w naszym otoczeniu narażone są na zużycie i dlatego 
powinniśmy zadbać o utrzymanie ich w czystości i świeżości przez 
długie lata. Oferujemy całą gamę produktów przeznaczonych do czysz-
czenia tkanin. Polecamy do tego celu między innymi HIAB H-21 oraz 
HIAB H-81.

Do czyszczenia tapicerki samochodowej polecamy środek marki 
Strovels o nazwie Car Fresh. Usuwa on zabrudzenia i tłuszcz oraz przy-
wraca tkaninom dawną świeżość. Pozostawia przyjemny zapach. Zawi-
era dodatkowo substancje zmiękczające.

Autokar

Czyszczenie tkanin

1 l.

Do usuwania trudnych 
oraz lżejszych plam z 
tkanin zalecamy HIAB 
H-81, HIAB H-21 alka-
liczny środek czyszczący 
oraz Strovels Car Fresh

Rekomendowane produkty

5 l. 5 l.1 l.



Także silnik wymaga czasami 

odtłuszczenia i wymycia aby uniknąć 

problemów technicznych i ułatwić 

ewentualny serwis. Po dokonaniu 

naprawy części silnika powinny być 

dokładnie umyte przed ponownym 

zamontowaniem.

Strovels Process AL stosuje się 

do mycia drobnych części. Jest to 

nisko pieniący alkaliczny środek 

czyszczący do mycia i odtłuszczania 

np. powierzchni aluminiowych.

Do odtłuszczania polecamy 

Strovels Alfasol. Jest to bezza-

pachowy środek odtłuszczający i 

usuwający wosk do sto-sowania na 

zimno. Alfasol należy stosować nie 

rozcieńczony. Nanosić przy pomocy 

urządzenia niskociśnieniowego lub  

pędzla. Pozostawić na kilka minut a 

następnie spłukać ciepłą wodą dla 

osiągnięcia najlepszego rezultatu. 

Strovels Process AL. stosuje 
się do mycia drobnych części. 
Bezpieczny dla powierzchni 
aluminiowych. Strovels Alfasol 
jest łatwy w użyciu. 

Trutest Glykol oraz Trutest płyn do spryski-

waczy oferujemy w standardowych opakowa-

niach  o pojemności od 1 do 1000 litrów.

Mycie silników

W przypadku płynów do chłodnic opie-

ramy się na oryginalnych produktach 

zatwierdzonych przez OEM. 

W chwili obecnej najmocniejszą pozycję 

na rynku produktów chłodzących ma 

Brenntag Nordic współpracujący z 

Arteco. Glikol marki Trutest bazuje na 

glikolu etylenowym i dzięki nowoc-

zesnej formule stanowi długotrwałą 

ochronę antykorozyjną dla systemów 

chłodzących.

Jeżeli chodzi o  płyn do spryskiwaczy oferujemy również produkt markowy 

– w tym przypadku Kemetyl. W ten sposób ustawiamy poprzeczkę na 

odpowiednio wysokim poziomie. Tylko najlepszy produkt jest odpowiednio 

dobry. U nas nosi on nazwę Płyn do spryskiwaczy marki Trutest Oferujemy 

również inne produkty dla warsztatów samochodowych, takie jak różnego 

rodzaju oleje smarownicze, środki do czyszczenia klocków hamulcowych 

i in.

Produkty serwisowe – dla warsztatów 
samochodowych

Rekomendowane 
produkty

Rekomendowane produkty
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5 l. 5 l.

25 l.25 l.



W swojej ofercie posiadamy 

również szeroka gamę środków do 

prania i mycia naczyń. Oferujemy 

między innymi silnie działający 

proszek do prania marki Strovels 

przeznaczony specjalnie do pra-

nia ubrań roboczych. Efektywnie 

usuwa zanieczyszczenia z tłuszczu 

i olejów. Strovels Alfavask jest 

mocno skoncentrowanym płynem 

do mycia naczyń łagodnym dla rąk. 

Można go również z powodzeniem 

stosować do mycia podłóg, ścian, 

powierzchni malowanych itp.

Autokar

Produkty serwisowe – czyszczenie

Oferujemy linię produktów 
Sunrise marki Strovels. W 
jej skład wchodzą pasty do 
mycia rąk, balsamy do rąk i 
ciała, szampony, itd. 

Pasty do mycia rąk Strovels Sunrise czyszczą 
dokładnie  a jednocześnie są delikatne dla 
rąk. Szampon z tej samej serii może być z 
powodzeniem stosowany do mycia włosów i 
całego ciała. 

Balsam do ciała Sunrise zawiera witaminę 
E i jest szybko wchłaniany przez skórę. Nie 
powoduje uczucia lepkości i działa bardzo 
odświeżająco. Skóra pozostaje na długo  
gładka i świeża.

Produkty nie zawierają rozpuszczalników i są 
łagodne dla włosów i skóry. Produkty oferu-
jemy zarówno w małych jak i dużych opa-
kowaniach w zależności od potrzeb i życzeń 
klientów.

Produkty higieny osobistej

Strovels Overalltvätt-
medel (płyn do prania 
ubrań roboczych) usuwa 
plamy z tłuszczu. Strovels 
Alfavask sprawdza się nie 
tylko jako płyn do mycia 
naczyń.

Rekomendowane produkty

Strovels 
Sunrise to linia 
produktów hi-
gieny osobistej 
w praktycznych 
opakowaniach.

Rekomendowane produkty

10 kg. 5 l.



A Clean Partner jest obecny w  całej Szwecji. 
Posiadamy 40 przedstawicielstw a główna siedziba znaj-
duje się w Alingsås. Dysponujemy trzema nowoczesnymi 
zakładami produkcyjnymi – w Alingsås, Helsingborg i 
Kristianstad oraz czterema biurami regionalnymi – w 
Alingsås, Kristianstad, Sztokholmie oraz w 
Örnsköldsvik.

Jesteśmy przekonani że w oparciu o 
nasze doświadczenia jesteśmy w stanie 
zaoferować najlepszy know-how na 
rynku. Jeżeli dodamy do tego siłę 
czterech najsilniejszych marek chemii 
technicznej oraz  fakt, że wybraliśmy z 
każdej to co najlepsze  stanie się 
oczywiste, że jesteśmy przy gotowani 
aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom.

Dzięki temu, że obejmujemy swym 
działaniem cały obszar kraju jesteśmy w 
stanie zaoferować szybki i dobry 
serwis. Bliskość ta pozwala również na 
owocny dialog z klientem  - a wszystko po to aby 
osiągnąć jak najbardziej zadowalający rezultat. 
Nie zwlekajcie Państwo  i skontaktujcie się z nami! 

A Clean Partner – zawsze 
blisko ciebie



A Clean Partner jest największym 
dostawcą produktów profesjonal-
nej chemii czyszczącej w Szwecji. 
Opracowujemy i wprowadza-
my na rynek środki czyszczące i 
rozwiązania systemowe dla profes-
jonalnych odbiorców działających 
w następujących branżach:
• Samochody osobowe
• Samochody ciężarowe
• Autobusy
• Kolej
• Graffiti
• Poligrafia
• Przemysł spożywczy
• Warsztaty

Do A Clean Partner należą 
cztery najsilniejsze znaki towaro-
we w branży profesjonalnej chemii 
czyszczącej: Snowclean, HIAB, 
Trutest, Strovels.

A Clean Partner International AB
Box 623 • S-441 17 Alingsås
0046 322 79400
www.acleanpartner.se




