
Tingstad Diskkem.



När du använder vårt kem och vår 
diskservice kan du som kund alltid förvänta 
dig följande:

• Rätt Pris Direkt: På Tingstad har vi en 
rak och ärlig prisstrategi. Vi ger dig rätt 
pris direkt.

• Rätt Dosering: Vi hjälper dig med din 
diskrumsekonomi samt rätt dosering 
och medel för den typ av vatten och 
diskgods du använder i din verksamhet.

• Goda Diskresultat: Vi förädlar ständigt 
recepturen i vårt Tingstadkem. Slöjor 
på glasen och svåra kafferester är bara 
några exempel på det vi fokuserat på i 
vår produktutveckling.

• Service & Funktionskontroll: Med våra 
egna rikstäckande servicetekniker och 
servicebilar erbjuder vi professionell 
service och underhåll. Framför allt 
förebygger vi att problem uppstår med 
diskmaskiner och doseringsutrustning. 
Skulle det ändå krångla är vi snabbt på 
plats för att lösa problemet.

• Miljömärkta Alternativ: I vårt sortiment 
hittar du ett flertal miljömärkta 
alternativ.

Tingstad 
Diskkem.



V
i vet hur tidskrävande 
det kan vara att 
polera bort slöjor 
från glasen eller när 
utrustningen inte 
doserar rätt. I en fabrik 

i Sverige produceras vad många 
restaurangägare i branschen 
intygar är marknadens bästa kem. 
 
Det är nu 8 år sedan som den första 
diskmaskinen med Tingstads kem 
kördes på en restaurang i Göteborg. 
Mycket har hänt sedan dess, bland 
annat har vi idag 20 tekniker som 
jobbar rikstäckande med både service 
och förebyggande underhåll. Med 
uppdaterad doseringsutrustning, 
förädlad receptur, utbildning för 
diskpersonal och breddat sortiment 
vill vi med denna broschyr introducera 
inte bara produkterna, utan hela 
konceptet du får med Tingstads kem 
och diskservice.



Förarbete
Rätt förarbete är viktigt för att få disken ren 
och slippa onödig omdiskning. Matrester 
ska skrapas bort och bestick bör blötläggas. 
Tallrikar och bestick skall sedan spolas av i sina 
diskkorgar i en vattentemperatur om 35°C.  
Tänk på att välja rätt diskkorg utifrån vad som ska 
diskas.

Diskning
Kontrollera utrustningen, se exempelvis till att 
silarna är rena, att diskarmar är rena och snurrar som 
det ska, att diskvattnet är fräscht och att gardinerna 
sitter på rätt plats och inte är trasiga. Kontrollera 
även att det finns tillräckligt med maskindiskmedel 
kvar i förpackningen, att kassetten sitter rätt i 
hållaren och att doseringsutrustningen lyser. 
Temperaturen för disken bör vara minst 60°C.

Slutspolning & Torkning
Kontrollera att det finns tillräckligt med torkmedel 
kvar i förpackningen och att munstyckena 
som sköter slutspolningen inte är blockerade.  
Temperaturen för slutspolning bör ligga mellan 
80-85°C.

Vi kan 
ren disk.



Om disken inte blir ren:
Om något krånglar är vi snabbt på plats för att hjälpa 
till. Det finns dock några saker som du själv kan börja 
med att kontrollera om disken inte blir riktigt ren.

 � Har disken diskats i rätt ordning? Först diskas 
glas, därefter diskgods (tallrikar och muggar), 
sist diskas bestick.

 � Har rätt diskback använts? Olika diskbackar 
används till olika diskgods.

 � Är tempraturen korrekt? Tanktemperaturen ska 
vara 60 grader och sköljvattnet 80-85 grader.

 � Är vattnet bytt? Beroende på verksamhet bör 
vattnet bytas 3-10 gånger/dag.

 � Snurrar diskarmarna? Detta får endast 
kontrolleras när man fyller maskinen med nytt 
vatten.

Vi har ett 20-tal tekniker i Sverige 
och ett 10-tal tekniker i Norge 
som jobbar rikstäckande 
med både service och 
förebyggande underhåll.



Bestick: Diskbackar avsedda för bestick har 
en finmaskig bottenkonstruktion som hindrar 
besticken att falla igenom. Disklådor kan köpas till 
för bästa diskresultat.

Koppar & Glas: Diskbackar lämpliga för koppar och 
glas har en stormaskig botten. Korgtilt kan adderas 
som både minimerar att vatten blir stående i 
fötterna samt att krosskador uppkommer på 
glasen.

Tallrikar / Assietter / Fat: Diskbackar avsedda 
för tallrikar, assietter och fat har en stormaskig 
botten och är försedda med ”piggar” som hjälper 
diskgodset att stå ordentligt. Samma diskback kan 
användas till både flata och djupa tallrikar genom 
att vrida backen ett kvarts varv så att avståndet på 
piggarna ändras.

Välj rätt 
diskback.

Vad säger våra kunder?

”Om något händer är Tingstads tekniker 
snabbt på plats.” 

Sjömagasinet Gustav Trägårdh

BESTICK/
REDSKAPSLÅDA 
SVART
JWFHRBL 1 st/fp

BESTICKKORG 
50X50CM 
SILVERGRÅ
8708040 1 st/fp

DISKLÅDA 
BESTICK 10-FACK 
GRÅ
8708121 1 st/fp

BESTICKMUGG
65241 1 st/fp

BESTICKLÅDA, 
BEIGE
65420-1 1 st/fp

”Vi har ett jättebra sammarbete när 
det kommer till servicebiten och 
uppstartsbiten.”

Waynes Coffee Daniel Nordström



Vad säger våra kunder?

”För oss är ett miljömärkt  kem en 
förutsättning.” 

Barista Björn Almér

”Vi valde Tingstad eftersom de alltid kan 
leverera stora volymer på utsatt tid.” 

Restaurang Eriks Gondolen Anna Lallerstedt

DISKKORG KOPP/
GLAS 50x50CM 
GRÅ
8708010  1 st/fp

SERVICEKORG 
50X50CM BEIGE
8708050 1 st/fp

TALLRIKSKORG 
50X50 BLÅ
8708030 1 st/fp

FACK DISKKORG 
BLÅ 25 GLAS
8708005 1 st/fp

FACK DISKKORG 
GUL 16 GLAS
8708004 1 st/fp

FACK DISKKORG 
RÖD 49 GLAS
8708007 1 st/fp

FACK DISKKORG 
VIT 36 GLAS
8708006 1 st/fp

FÖRHÖJNINGSRAM 
UTAN FACK 50X50
8708020 1 st/fp

KORGTILT BLÅ 
50X50CM
87070 1 st/fp

Smart lösning! Korgtilt.
Korgtilten är en separat ram som diskkorgen 
placeras ovanpå innan den ställs in i 
diskmaskinen. Lutningen som ramen 

skapar minimerar att vatten ligger kvar 
i glasets fötter samt minskar risken 

för skadade fötter och andra 
typer av skador på 

glasen.



Svanen 
Svanen ställer krav på funktion och kvalitet 
på produkter, samt granskar varors 
påverkan på miljön under hela livscykeln, 
från råvara till avfall. Aspekter som 
granskas är energianvändning vid till-

verkning, vattenförbrukning, användandet av kemikalier, samt 
avfallshantering. Företagen ansöker om att få sin produkt Svanen-
märkt, därefter kontrolleras att produkten uppfyller Svanens krav 
genom laborationer, intyg, dokumentationer, samt kontrollbesök.

Fast, pulver 
eller  
flytande.
Fast, Pulver eller Flytande?
Tingstads maskindiskmedel finns i fast- flytande- 
eller pulverform. Våra disktekniker hjälper dig med 
att välja sort utifrån dina specifika behov. Du kan 
även läsa mer på tingstad.se

Fast
Diskmedel i fast form används i vår helautomatiska 
doseringsutrustning och passar väl in i storkök 
och restauranger.  Den fasta pastan är dryg, ger 
en jämn dosering utan klumpar och innebär även 
att personalen inte utsätts för rykande pulver 
när kassetterna byts. Dessutom är vårt fasta 
maskindiskmedel miljömärkt med Svanen.

Vi har 3 sorters diskmedel i fast form:
Premium Original, Premium Aluminium, Premium 
Antikalk.

Pulver
Pulver används i diskmaskiner med helautomatisk 
kemdosering och lämpar sig väl för restauranger 
och storkök som diskar ofta. Pulvret levereras i en 
patron som placeras i Tingstads doseringshållare 
vilket gör hanteringen säker.

Vi har 4 sorters diskmedel i pulverform:
Premium Original, Premium Aluminium, Premium 
Antikalk, Miljö.

Flytande
Flytande diskmedel används oftast till en 
underbänkdiskmaskin med mindre förbrukning 
i storkök. Detta maskindiskmedel ansluts enkelt 
till diskmaskinens integrerade pumpsystem och 
används vanligen till glasdisk eller diskmaskiner 
med mindre förbrukning. Vårt flytande medel är 
miljömärkt med Svanen.

Vi har 4 sorters diskmedel i flytande form:
Premium Original, Premium Aluminium, Premium 
Kalk, Premium Klor

Maskindisk Fast

Maskindisk Pulver

Maskindisk Flytande

MASKINDISK  
FAST ALUMINIUM
TP4051 4KG 4 ST/FP

MASKINDISK  
FAST ANTIKALK
TP4041 4KG 4 ST/FP

MASKINDISK  
FAST ORIGINAL
TP4031 4KG 4 ST/FP

MASKINDISK 
KONCENTRERAD 
ALUMINIUM
TP405-1 3KG 6 ST/FP

MASKINDISK 
KONCENTRERAD 
ANTIKALK
TP404-1 3KG 6 ST/FP

MASKINDISK 
KONCENTRERAD 
MILJÖ
TP406-1 3KG 6 ST/FP

MASKINDISK 
KONCENTRERAD 
ORIGINAL
TP403-1 3KG 4 ST/FP

MASKINDISK  
PREMIUM  
ALUMINIUM
TP4111 10L 1 ST/FP

MASKINDISK  
PREMIUM KALK
TP4112 10L 1 ST/FP

MASKINDISK  
PREMIUM KLOR
TP4114 10L 1 ST/FP

MASKINDISK  
PREMIUM MILJÖ
TP4113 10L 1 ST/FP
TP41135 5L 3 ST/FP



Torkmedel

Handdiskmedel

Övrig köksrengöring

Golvrengöring

Rengöring/Desinfektion

TORKMEDEL  
PREMIUM  
ANTIKALK
TP4511 10L 1 ST/FP

TORKMEDEL  
PREMIUM MILJÖ
TP4510 10L 1 ST/FP
TP455 5L 3 ST/FP

GROVRENT  
EXTRA KÖK
TP505 5L 3 ST/FP

GROVRENT  
PREMIUM
TP515 5L 3 ST/FP

GROVRENT  
PREMIUM KLOR
TP565 5L 3 ST/FP

SNABBRENT  
EXTRA KÖK SPRAY
TP5275 750 ML 6 ST/FP

SNABBRENT KÖK/
DESINFEKTION 
SPRAY
TP5475 750 ML 6 ST/FP

SNABBRENT 
YTDESINFEKTION 
SPRAY
TP5575 750 ML 6 ST/FP

KÖKSRENT 
DESINFEKTION  
KONCENTRERAD
TP545 5 L 3 ST/FP

YTDESINFEKTION 
PREMIUM
TP551 1L 6 ST/FP
TP555 5 L 3 ST/FP

HANDDISK  
PREMIUM
TP481 1L 6 ST/FP
TP485 5 L 3 ST/FP

HANDDISK  
UNIVERSAL
TP471 1L 6 ST/FP

AVKALKNING 
PREMIUM
TP491 1L 6 ST/FP

BLÖTLÄGGNING 
EXTRA MILJÖ
TP461 1L 6 ST/FP

BLÖTLÄGGNING 
PREMIUM KLOR
TP4615 5 L 3 ST/FP

GRILLRENT EXTRA
TP531 1L 6 ST/FP
TP535 5 L 3 ST/FP

Övrigt  
till disk- 
rummet.
Vi har ett omfattande sortiment av produkter 
som gör disken skinande ren. Ta del av ett urval 
nedan eller besök Tingstad.se för ett komplett 
sortiment för kök och restaurang.

DISKHANDSKE 
LATEX
GB1120400 1 par/fp

DISKBORSTE
500010 Vit 5 st/fp
500020 Svart 5 st/fp
500030 Limegrön 5 st/fp

DISKDUK CLASSIC
11490100 Blå 30 st/fp
11490200 Röd 30 st/fp
11490300 Gul 30 st/fp

PLASTFÖRKLÄDE 
75X100CM
SE1338617 1 st/fp



Skydda dig 
mot kemet.
Maskindiskmedel är en stark kemikalie och kan 
innebära risker för allvarliga ögonskador om de inte 
hanteras rätt. Ett bra sätt att minimera denna risk 
är att använda ögonskydd såsom skyddsglasögon 
när man byter dunken för maskindiskmedlet. Det 
är då även mycket bra att använda handskar för att 
skydda händerna.

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt 
att ha en uppdaterad och väl fungerande 
ögonduschstation i diskrummet för att snabbt 
kunna skölja ögonen. Läkare bör också alltid 
kontaktas.

Nedan följer ett urval av våra produkter för skydd 
och första hjälpen. Besök Tingstad.se för att se  
vårt kompletta sortiment.

FÖRSTA HJÄLPEN 
STATION
490920 1 st/fp

PLÅSTER 
FLEXISOFT BLÅ 
6CMX4,5M
F121301 4,5 m 1 st/fp

HÅLLARE T. 
ÖGONDUSCH 
1807252
1807200 1 st/fp

ÖGONDUSCH 
FLASKA 500ML 
2-P
1807252 500 ml 2 st/fp

SKYDDSGLASÖGON ILLUSION
NT906400 1 par/fp

SKYDDSGLASÖGON TACTILE
NT908730 1 par/fp

NITRILHANDSKAR 
TEGERA 186
EJ186 1 par/fp

DISKHANDSKE 
LATEX
GB1120400 1 par/fp

VINYLHANDSKE 
TEGERA 8180
EJ8180 1 par/

fp



Intresserad?
Oavsett om du är på väg att starta en 
helt ny verksamhet, har utrustning som 
behöver morderniseras eller bara vill se 
vilka alternativ som finns på marknaden är 
du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi finns här!
Ring, mejla eller chatta med oss. Med våra egna 
disktekniker och servicebilar finns hjälpen alltid 
nära till hands.

Din personliga disktekniker
Vi kopplar ihop dig med någon av våra erfarna 
och duktiga disktekniker utifrån var i Sverige din 
verksamhet finns.

Besök
Vi kommer ut till dig för att tillsammans bestämma 
vilken utrustning och produkter som passar din 
verksamhet bäst.

Leverans
Vi monterar utrustningen och levererar 
produkterna. Snabba leveranser är A och O då vi vet 
att verksamheten avstannar om inte disken blir ren.



Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 till 
16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, 
leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker i 
Göteborg och Jönköping.

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.se ©
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