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Trion Tensid AB tillverkar prestationskemikalier. Företaget startade 1983 med
tillverkning av produkter för industriell
rengöring. Från start har vi utvecklat
produkter själva med egna tekniker, vilket
innebär stor flexibilitet. Våra idéer och
produkter har efter hand spridits till andra
tillverkare och Trion Tensid ABs teknik är
idag världsomspännande. Från start har vi
också tagit fram kundanpassade lösningar,
stora som små. Trion Tensid AB har lång
erfarenhet av fasadrengöring och färgborttagning, klottersanering och färgstrippning. Redan 1985 utvecklades AGS (Anti
Graffiti System), som idag är vår största
produktgrupp.
Trion Tensids System
•

AGS – Anti-Graffiti System

är klotterborttagare och klotterskydd, för
inom- och utomhusbruk.
•

BPS – Building Protection System

är produkter för fasadrengöring och fasadskydd, färgborttagning för tak och fasader.
•

TCS – Tensid Cleaning System

är produkter för:
Processrengöring: färgstrippning och
rengöringsprodukter för industritvättar.
Underhållsrengöring: avfettning, brandsanering, luktsanering samt borttagning
av alger, mossa, mögel, svamp, kalk,
salt med mera.
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Vår affärsidé
Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kemiska produkter, metoder och
utrustningar för att ge kunden rena ytor.

Vår kvalitetspolicy enligt ISO 9001
Trion Tensid AB ska tillhandahålla kemikalier, metoder och utrustningar för att ta
bort föroreningar på ytor.
Vi ska med hjälp av vår kompetens ta fram de produkter och metoder som överensstämmer med kundens behov.
Vi ska alltid sträva efter att leverera rätt produkter i överenskommen tid.
Våra arbetssätt ska ständigt förbättras med hjälp av dokumenterade målbeskrivningar och vårt kvalitetssystem.

Vår miljöpolicy enligt ISO 14001
Trion Tensid AB ska verka för ett långsiktigt och uthålligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med minsta möjliga skadliga påverkan på människa
och miljö.
Grundläggande för vårt miljöengagemang är en ökad insikt om naturens lagar och
att vi agerar efter dessa.
Vår miljöpolicy uppnås genom att:
•
Varje betydande aspekt skall utgöra grunden för ständiga förbättringar.
•
Vi skall genom ständiga förbättringar minimera den negativa miljöpåverkan
från vår verksamhet.
•
Vi följer de krav i miljölagstiftningen som vi berörs av.
•
Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer, då så är möjligt.
•
Samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
•
Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem.
Denna policy ska omvärderas i samband med att en ny miljöutredning görs enligt
våra rutinbeskrivningar.

Trion Tensid AB - Problemlösare
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning
BPS - Building Protection System
Produkter för fasadrengöring och fasadskydd, färgborttagning

Vissa material anses vara underhållsfria i den mening att de inte
behöver målas om. Det betyder dock inte att de är totalt underhållsfria. Genom olika föroreningar blir dessa material smutsiga
och fula. Fasadsmutsen är inte bara ett estetiskt problem utan
så småningom ökar aggressiviteten hos dessa föroreningar och
fasadmaterialet börjar vittra sönder. Dessutom ger smutsiga
fasader ofta en högre energiförbrukning.

Gammal färg kan enkelt avlägsnas med rätt
produkt och arbetsmetod.

Trion Tensids BPS produkter används bl.a. till fasadtvätt på möbelvaruhus. Används på alla typer
av underlag.

Trion Tensid AB - Problemlösare
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning
AGS - Anti-Graffiti System
Produkter för klotterborttagning och klotterskydd, för inom- och
utomhusbruk.
Var steget före klottrarna, använd klotterskydd!
Målsättningen med all klotterborttagning är att återställa ytan
till ursprungligt utseende och funktion. Skyddet är färglöst,
men finns även i pigmenterad form, som appliceras på en ren
yta för att hindra klottret från att tränga in.
Krav på ett klotterskydd:
•
Förhindra klotter att tränga in i ytan
•
Dokumenterat diffusionsöppet (Bronorm 2002, 2004)
•
Lätt att applicera, sanera ifrån och avlägsna

Före

Efter

Gångtunneln har skyddats från graffiti angrepp samt har fått en snyggare fasad med hjälp
av Trion Tensids färgade klotterskydd.

Före

Efter

Trion Tensids klotterborttagare avlägsnar graffitin och återställer ytan till sitt ursprungliga
skick.

Trion Tensid AB - Problemlösare
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning
TCS - Tensid Cleaning System
Produkter för all övrig rengöring.
Används av saneringsföretag och industri.
Användningsområden
Processrengöring: färgstrippning och rengöring av industritvättar.
Rengöring av screendukar.
Underhållsrengöring: avfettning, luktsanering samt borttagning av alger, mossa,
mögel, svamp, kalk, salt m.m.
Rengöring av maskiner och lokaler.
Fordonsrengöring: Produkter för in- och utvändig rengöring.
Brandsanering: Produkter för sanering av fastigheter och lösöre.
Luktsanering efter brand m.m.

Godkända dunkar med utförlig användarbeskrivning

Mögelsaneringsmedel

Användarvänliga och miljövänliga produkter som råder
bot på dålig lukt

Trion Tensid AB - Problemlösare
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning
Trion Tensid AB har produkter för att lösa flertalet förekommande föroreningar.
Kontakta oss för mer information.
Presentationsmaterial att använda vid t.ex. säljmöten mellan våra direktkunder
klotterentreprenörer/saneringsbolag och problemägare kan beställas från oss.
Komplettera gärna med produktblad och varuinformation.
Även digitalt presentationsmaterial finns på cd-rom och på vår hemsida
www.trion.se
Se även följande trycksaker:
AGS klotterborttagning/klotterskydd.
AGS rengöring och behandling av tågvagnar.
AGS referensbildbroschyr ofärgat och färgat klotterskydd.
TCS/BPS produkterna och deras användning.
Luktsanering, mögelbehandling, färgborttagning.
Rengöring av screenramar.

Några Referenser

Några Referenser

•

Södra länken

•

Veolia (SL)

•

Öresundsbron

•

Göteborgs Spårvägar

•

Botniabanan

•

OCAB

•

Stockholms Slott

•

Munters

•

ISS
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