
Limus TEXOLimus TEXO
PRODUKTÖVERSIKT

Version 28

HANDRENGÖRING
HUDKRÄMER

Sida 1 Handrengöring Nr 1

Sida 2 Handrengöring Nr 3, Nr 5 och Nr 8

Sida 3 Flytande tvål Nr 15 och Nr 32
Hudkräm D och Handkräm K

Sida 4 Hand- och Hudkräm Up och U
Hudskyddskräm S3 och S5

Sida 5 Dispensrar

Sida 6 Pumpar, vägghållare m.m.

Kontakta oss för mer information om enskilda produkter samt för prisuppgifter.
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Nr 1 LIMUS ULTRA ECO 
Löser 1- och 2-komp. färger och lacker. Toppklass. Effektiv och snabbverkande. Silikonfri.
Löser även tusch, bläck, bets, svärta, lim, olja, metallsmuts och annan extremt svår smuts. 
Löser extremt effektivt oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker såväl 1- som 2-komp. 
Löser även tusch, bläck, bets, svärta, tryckfärg, lim, olja, metallsmuts och annan svår nedsmutsning. 
Fri från silikon, hudvänlig och återfettar huden. Lätt trögflytande. Lätt löddrande samt svagt parfymerad. 
Beigefärgad. Miljövänligare. Innehåller inga plastpigment. Innehåller finkrossade olivkärnor för att förstärka 
den rengörande effekten utan att skada varken huden eller miljön. 

Limus Ultra Eco är baserad på naturlig esterolja som har mycket goda smutslösande och hudskonsamma 
egenskaper. Innehåller inga skadliga ämnen som kan tas upp av huden och innehåller inga ämnen som är 
allergena. En väl beprövad och mycket omtyckt produkt som har använts inom industrin under många år. 
Enligt vår kunskap och mångåriga erfarenhet så finns inga kända hälsorisker. Troligen marknadens mest 
effektiva produkt för sitt ändamål. Dermatologiskt testad och klassificerad enbart som kosmetika enligt 
gällande EU-direktiv. Säkerhetsdatablad (SDB) krävs inte. CPNP-registrerad. En Toppklass-produkt. 
Förpackningar: 280g (ca 260ml), 560g (ca 525ml) och 850g (ca 790ml) rund flaska med Flip-Top-kapsyl, 1150g (ca 1,08 Lit. )
rund flaska med Flip-Top-kapsyl eller med handpump, 2 Lit. bag (Collapsible bottle) för väggdispenser, 3kg (ca 2,8 Lit.) s.k. 
”bomb”-flaska för spene och 3,4kg (ca 3,2 Lit.) vit PE-hink för handpump. Även 5,5kg och samt 30kg hink på förfrågan.
Dispenser, pumpar, spenor och vägghållare finns som tillbehör.
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Nr 3 LIMUS EXTRA ECO 
Löser olja, metallsmuts, kimrök, grafit, kåda 
och svårt vidhäftande smuts.
En extra effektiv men ändå hudvänlig handrengöring. 
Grön färg. Trögflytande. Silikonfri. Fri från lösningsmedel 
och lätt parfymerad. Återfettar huden. 
Förpackningar: 2 Lit. bag (Collapsible bottle) för väggdispenser, 
3,4kg (ca 3,2 Lit.) vit hink för handpump samt 10 Lit. dunk.
Dispenser, pumpar och vägghållare finns som tillbehör.

Nr 5 LIMUS BASIC SOFT 
Löser olja, sot, fett, metallsmuts m.m. 
ECO-produkt. Extra hudskonsam.
För normalt till svårt nedsmutsade händer. 
Lämpad för dig som tvättar dig ofta. 
Ljust brun till färgen och ganska lättflytande. 
Lätt löddrande och lätt parfymerad. 
Fri från lösningsmedel, fri från silikon och 
återfettande. Dermatologiskt testad. 
Förpackningar: 1100g (ca 1,05 Lit. ) rund flaska med 
Flip-Top-kapsyl, 2 Lit. bag (Collapsible bottle) för
väggdispenser, 2,9kg (ca 2,8 Lit.) ”bomb”-flaska för 
spene, 3,3kg (ca 3,2 Lit.) vit hink för handpump samt 
10 Lit. dunk. Dispenser, spenor, vägghållare m.m.
finns som tillbehör.
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Nr 8 LIMUS ULTRA WIPES 
Löser effektivt alla färger och lacker såväl 1- som 
2-komp. Löser även vattenbaserad härdad färg. 
Löser även tusch, svärta, olja, metallsmuts m.m. 
Silikonfri. Mycket hudvänlig. Ej abrasiv.
Löser svår smuts utan tillsats av vatten.
Rengöringsdukar som rengör utan tillsats av vatten. Blå färg. 
Löser alla färger och lacker såväl 1- som 2-komp. Löser oljebaserade, 
lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger och lacker. 
Löser bläck, tusch, kulspets och svärta. Ej abrasiva.
Förpackningar: 80 st dukar/burk. 6 burkar/fp. Varje duk är 20x25cm.



GROVTVÅL

Nr 15 Grovtvål för hela kroppen
Grovtvål för dig som smutsar ner dig lite mer.
Duschtvål för hela kroppen. Även för håret. 
Fri från lösningsmedel. Med noggrant utvalda ingredienser 
och hudvänlig genom tillsats av Risprotein och Allantoin. 
Återfettar huden och orsakar inte torr hud eller klåda. 
Skonsam och lätt parfymerad tvål. 
Förpackningar: 1 Lit. bag (Neptun bottle) för dispenser,
2 Lit. bag (Collapsible bottle) för dispenser och 10 Lit. dunk. 
Dispensrar, pumpar m.m. finns som tillbehör.
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DUSCHTVÅL

Nr 32 Ofärgad skonsam gel
Duschtvål för hela kroppen. Även för håret. 
Fri från lösningsmedel. Med noggrant utvalda
ingredienser och hudvänlig genom tillsats av 
Risprotein och Allantoin. Återfettar huden och
orsakar inte torr hud eller klåda. Parfymerad. 
En behaglig duschgel. Dessutom prisvärd.
Förpackningar: 1 Lit. bag (Neptun bottle) för dispenser, 
2,5 Lit. s.k. ”bomb”-flaska för spene samt 10 Lit. dunk. 
Dispenser, spenor, vägghållare m.m. finns som tillbehör.

LIMUS TEXO ABLIMUS TEXO AB
Hantverkaregatan 3 F,  S-576 35 Sävsjö
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HUDKRÄM
Lotion D Hudkräm. Fri från silikon. 
Lättflytande kräm för hela kroppen. Absorberas snabbt av huden. 
Mjukgör och återfuktar torr hud. Innehåller Panthenol och 
Allantoin. Ser till att huden inte åldras lika snabbt. Även lämpad
för personer med känslig hud. Bör alltid användas efter bad, 
dusch och tvätt. Parfymerad.
Förpackningar: 1 Lit Flaska med Flip-Top-kapsyl samt 2 Lit. bag 
(Collapsible bottle) för dispenser. 

HANDKRÄM
Kamomill K Handkräm
Fri från silikon. Parfymerad. Geleaktig konsistens. Återfettar och återfuktar. 
För normalt torr och lätt irriterad hud. Med välgörande Bivax och Kamomill. 
För daglig och regelbunden hudvård. Kvarlämnar inga feta fingeravtryck.
Förpackning: 1 Lit. bag (Collapsible bottle) för dispenser.
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HAND- och HUDKRÄMER

SOFT UP Hand- och hudkräm
Fria från silikon. Parfymerad. Återfettar, fuktar och reparerar. 
För både normal hud och känslig hud. Effektiv mot diverse 
hudproblem. Ser till att huden återhämtar sig efter skada, 
rodnader och irritationer. Baserad på Bisabolol och Urea 
samt Glycerin. Lättflytande kräm.  
Förpackningar: 1 Lit. bag (Collapsible bottle) för dispenser
samt 1 Lit. bag (Neptun bottle) för dispenser.

SOFT U Hand- och hudkräm
Fri från silikon. Fri från parfym.
Återfettar, fuktar och reparerar. Allergivänlig. För både normal hud och 
extra känslig hud. Effektiv mot diverse hudproblem. Ser till att huden 
återhämtar sig efter skada, rodnader och irritationer. Baserad på Bisabolol 
och Urea samt Glycerin. Lättflytande kräm. Fri från parfym och doftämnen 
samt fri fråm färgämnen. Även för livsmedelsindustrin. 
Förpackning: 500ml Flaska med pump.

HUDSKYDDSKRÄMER

PROTECT S3 Hudskyddskräm
Fri från silikon. Parfymerad. DUO-verkan. 
En hudskyddskräm som bör användas vid arbete med såväl oljebaserade 
icke vattenlösliga ämnen och produkter, såväl som vid arbete med 
vattenlösliga ämnen och produkter. Har en dubbelverkande funktion
tack vare innehållet av vaxämnen samt ämnen som bildar en skyddsfilm. 
Bör användas vid arbete med färger, lacker, lim, olja, tvättmedel, 
rengörings- och avfettningsmedel samt mycket annat.  
Förpackning: 1 Lit. bag (Neptun bottle) för dispenser.

PROTECT S5 Hudskyddskräm
Fri från silikon. Fri från parfym. En hudskyddskräm som är fri från parfym och doftämnen 
samt fri från silikon. Därför lämpad även för livsmedelsindustrin. Krämen skyddar huden 
vid arbete med vattenhaltiga och vattenspädbara rengöringsmedel och ämnen såsom 
t.ex. vattenblandbara oljor ochkylvätskor, kylande smörjmedel, utspädda syror och lut, 
alkohol, rengöringsmedel, desinfektionsmedel, salter och cement. Ger ett hållbart skydd 
vid frekvent kontakt med rengöringsmedel (tvål och ytaktiva ämnen i rengöringsmedel). 
Krämen är fri från doftämnen, konserveringsmedel, aluminium-salter, färgämnen, 
mineralolja och silikon. Skyddar även mot fria radikaler som är en orsak till uppkomst av 
t.ex. eksem och allergier. Dessutom underlättar krämen rengöring av huden efter 
avslutat arbete. Produkten är HACCP-kompatibel. 
Förpackning: 500ml Flaska med pump.
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DISPENSRAR

Dispenser Neptun
Manuell väggmodell

till 1 Lit. bag
s.k. Neptun bottle

Dispenser Neptun
Touchless väggmodell

 till 1 Lit. bag
s.k. Neptun bottle

Batteridriven

Dispenser Neptun
E-touch med bordsstativ

till 1 Lit. bag
s.k. Neptun bottle

Batteridriven

Dispenser P
Till 2 Lit. bag 

s.k. Collapsible bottle

Dispenser ECO
Till 2 Lit. bag

s.k. Collapsible bottle
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Vägghållare och Spene
till ”bomb”-flaskan

Pumpar svart och röd
samt vägghållare i stål
till den vita PE-hinken

TILLBEHÖR

 

Vägghållare till
vita runda PE-flaskor

Vägghållare
till 5 Lit. dunk

Vit pump NP
till vita PE-flaskor

med 28mm halsgänga.
Tjockt drivrör.

Vit pump SDP
till vita PE-flaskor

med 28mm halsgänga.
Tjockt drivrör.

Vit pump SDP
till 5 Lit. Dunk

och till ”Bomb”-flaskan
med 40mm halsgänga.

Tjockt drivrör.
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