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Presentasjon Fagdager NFSR

Bærekraft, mopper/mikroplast/Robotisert 

renhold/renholdsplanlegging
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We will commit to make professional cleaning 

more sustainable by implementing actions linked to the 

UN Sustainable Development Goals– 8:17

#

Ren og nær verdiskapning
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Hvilke krav vil kundene stille til oss?

Kundenes tilnærming til bærekraft er i 
endring og kommer til å bli langt mer 
altomfattende 

o Velger leverandører som har en klar 
bærekraftstrategi (råvare, emballasje, 
etisk handel)

o Velger leverandører som har 
bærekraftige innovasjoner.

o Miljømerking; strengere kriterier, i tillegg 
til Svane og EU Ecolabel. 

o Velger de som bidrar kontinuerlig med 
reduksjon av avfall, vann- og 
energiforbruk.

o Fokus på miljø og samfunnsansvar i 
transport.

Robotisering / internet of things

o Løsninger som øker effektiviteten og reduserer 
belastninger.

o Ressursstyring kjøres digitalt. Nåtidsinformasjon i 
stedet for standard prosedyrer. 

Helsesektoren blir mer resultatorientert

o Renhold i helsevesenet –viktig for å opprettholde 
produktiv helsetjeneste og god pasientsikkerhet.

o Metoder som hindrer smittespredning blir preferert.

o AMR gir nye behov.

o Pasientreisen avdekker at infeksjoner påvirker 
kostnadene i stor grad

o Kundene stiller krav til at produktene / tjenestene 
leverer dokumenterte resultater. 

o Teknologiske løsningene har konkurransefortrinn.

Hvilke krav vil kundene stille til oss?
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Krav til reduksjon av ikke nedbrytbart avfall i 
hele verdikjeden

o Kundene våre har fokus på å redusere 
plastforbruket og utslipp av mikroplast og 
legger press på leverandørene.

o Riktig renholdsutstyr utgjør en stor del av 
disse kravene.

o Bionedbrytbare løsninger i emballasje og 
utstyr og riktig avhending for kundene. 
• Kluter laget av plantemateriale 

• Emballasje bestående av resirkulert plast, redusere vekt, 
sort plast i kapsler/kanner.

o Krav om medlemskap i IEH samt eks. Code of Conduct.

Hvilke krav vil kundene stille til oss?
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Kilder til mikroplast i havet

• Om vi ikke gjør noe med utslippene 

kommer det til å finnes mer plast enn 

fisk i havet i år 2050

• I dag finnes mer en 5 billioner 

plastbiter i havet med en vekt på mer 

enn 269 000 tonn

• Mikroplast er partikler og fibrer fra1 

nanometer (nm) - 5 millimeter (mm) 

• De fleste tekstiler, uavhengig av fiber 

og materiale slites ved bruk og vask

• Noen slipper mer mikroplast enn 

andre..
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• Kvalitet og komposisjon (fibermix/fibertype)

• Produktkonstruksjon

• Transport / leveransen

Hvordan man kan forebygge dette

8



10.12.2019

5

Testen på mikroplastutslipp er gjennomført av uavhengig leverandør

9

Testen på mikroplastutslipp er gjennomført av uavhengig leverandør
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Uniq Duotex kan dokumentere klasse A mikroplast utslipp 

11

Uniq Duotex – leverer i beste klasse  på 

mikroplast utslippstest!
I de siste uavhengige tester av mikroplastutslipp havner 

Uniq Duotex tekstilprodukter i klasse A og bekreftes som 

beste miljøalternativ

Transport med sjøfrakt - kort avstand

• Sjøfrakt fra Shanghai til Gøteborg gjennom 

Suezkanalen er ca. 20 305 km lang og tar 

mellom 35-40 dager. 

• Sjøfrakt fra Gdynia til Karlskrona er 334 km 

lang og tar mindre enn 1 dag. 

• Den korte transportstrekningen reduserer 

kraftig både mikroplastutslippet fra båtskrog 

samt Co2 utslippet minsker med 96%.
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Vurdering av nye Uniq Duotex-mopper

Om endringene (info fra leverandør)

• Ingen endringer i materialsammensetning eller oppbygning av moppene.

• Materialet i mellomlaget har blitt tvunnet på en måte som gir mindre utslipp 

av fiber (mikroplast). 

• Samme frynser som Fukt HD (fra hvit til blå) på alle moppene.

Resultat vasketest på lab: 

• Samme kvalitet, ingen forskjell på slitasje av ny og gammel mopp.
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Lowest Emission

Dokumentert utslipp av mikroplast – laveste klasse A

Du trenger 40% færre mopper

Laveste friksjon og vekt 

Svanemerket iht siste kriterie 2.4

Fjerner 98,8% MRSA bakterier i ett drag

Fremst på oppsugingsevne og flekkfjerning

Kort transportrekning

Et bedre miljøalternativ 
Premium produktsortiment
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Miljøvennlig valg  
Premium produktsortiment

Svanemerket iht. siste kriterier 2.4 – gyldig til 
31. mars 2022

Markedets laveste dokumenterte utslipp av 
mikroplast – Klasse A

Oppfyller høyeste hygiene standard– reduserer 
bakterier med 99,9 %  

Beste holdbarheten 500 vask
Lavest friksjon og høyeste oppsugningsevnen

Lowest Emission

Miljøvennlig valg  
Merking av moppene

Lowest Emission

Kantsøm i hybrid limefarge

Etikett merket med Lowest Emission 
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o Helautomatisk robot som øker 
produktiviteten og reduserer kostnadene.

o Roboten tar de tyngste og mest tidkrevende 
oppgavene, hvilket sparer 
renholdsoperatøren for mye tungt arbeid.

o Roboten har Intelliflow som tilpasser 
dosering av vaskeløsning til robotens 
hastighet.  

o Sikrer kvaliteten på renhold på de mest 
optimale tidspunktene.

Taski Swingobot 2000

CleanPilot

«CleanPilot er et verktøy som vil gi 

både renholdere og ledere 

en enklere og bedre arbeidshverdag».

18
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Datec & Lilleborg

• Strategisk samarbeid om å selge og levere CleanPilot konseptet i Norge

• CleanPilot er en nettbrettløsning som er enkel å bruke både for renholder og 

renholdsleder

• Et praktisk og profesjonelt verktøy som integrerer renholder i den moderne digitale 

organisasjon og som gjør det enklere å jobbe smart

• Endrer måten renholdsbransjen jobber på og sørge for at både leverandør og 

oppdragsgiver av en renholdskontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag
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Merverdi med Lilleborg

• Egen webportal fra Lilleborg

– Enkel arbeidsbeskrivelse

– Riktige metoder og utstyr

– Materiell lære, renhold og vedlikehold

– Kundens egne produktliste

– Maskinpark, servicepunkter

– Teknisk og renholdsfaglig bistand

– Opplæring

– Lover og forskrifter

Lilleborg er tett på kundene!
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Kursmoduler

Møt våre erfarne kursholdere

Takk!
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