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Gäller LIV Greenium Skurmaskin, Stensåpa, Golvsåpa, Allrent, Grovrent. 

CLEMONDO PRESENTERAR LIV GREENIUM – 
VÄXTBASERADE RENGÖRINGSPRODUKTER 
Clemondo Group AB (publ) förbereder lanseringen av nästa del i Greeniumserien – Liv Greenium 
– som kommer börja säljas i början av 2021. Liv Greenium är en helt ny produktserie rengörings-
produkter som innehåller allrent, grovrent, vanlig såpa och stensåpa, en sur och en alkalisk 
badrumsrengöring samt ett rengöringsmedel för skurmaskin. Samtliga produkter i serien är 
biologiskt nedbrytbara, dvs baserade på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.  

Efter en lyckad lansering av fordonsvårdsserien Lahega Greenium är vi glada över att nu kunna ta 
nästa gröna steg och presentera rengöringsprodukterna Liv Greenium. Vårt mål har varit att ta bort 
petroleumbaserade råvaror och tensider och några av de råvaror vi har valt att använda produceras 
istället genom till exempel fermentering. Våra testresultat i labb visade bättre rengöringseffektivitet 
än vanliga petroleumbaserade produkter – Greenium allrent är till exempel 25 procent mer effektiv 
än ’’vanliga’’ allrent på marknaden, säger Eva Ärlebo, Sales och Marketing Manager för Clemondo. 

Liv Greenium har utvecklats i Clemondos egna laboratorier och produktionen kommer att ske i 
fabriken i Helsingborg. Följande produkter i Liv Greenium har redan fått Svanen godkännande: 
Skurmaskin, Stensåpa, Golvsåpa, Allrent, Grovrent. 

Övriga inväntar just nu certifiering enligt miljömärkningen Svanen. I samband med att den 
växtbaserade serien introduceras kommer några befintliga produkter att fasas ut, vilket är i linje 
med Clemondos målsättning att nå ”nollbarhet”, det vill säga noll utsläpp i luft, mark och vatten och 
noll negativ påverkan på arbetsmiljön.  
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