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ESS Support Services AS  
 «Flytende Glass» 



ESS Support Services AS - Compass Group 

Forpleiningsselskap, FM, sykehotell og kantineleverandør 
som fokuserer sin innsats på oppdrag for offshore, 
onshore og anlegg.  

  
Selskapet er opptatt av å være en fremtidsrettet bedrift 
der utvikling av renholds faget og høy kompetanse og 
Ivaretakelse av medarbeidere står sentralt 
 
Utviklet HMS og kvalitetskultur 
 
2,5 milliarder NOK og 2500 ansatte i Norge 
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Fremtidsrettet renhold 
•  Renhold er et omfattende fagområde hvor utførelse av 

faget er avhengig av overflatene som skal rengjøres. 
Overflatebehandling, metoder og kunnskap er 
avgjørende for at arbeidet kan utføres ergonomisk 
riktig og bevare de overflater som renholdes. 

 
•  Fokus på renholdspersonalet, ergonomi og HMS 

•  Maskinelt renhold – godt resultat – effektivitet 

•  Hygiene 
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Fremtidsrettet renhold 

•  For å ivareta ESS-Compass Group sine visjoner og 
verdier fokuserer vi på utvikling og innovasjon 

 

•  Redusert bruk av kjemikalier 
•  Personell 
•  Miljø 
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Fremtidsrettet renhold 
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•  Maskinelt renhold 
•  Personell 
•  Hygiene 
•  Miljø 
 

•  Overflatebehandling – «Flytende Glass» 
•  Personell 
•  Miljø 
•  Hygiene 
•  Overflater 
 



Fremtidsrettet renhold 
•  Ved overflatebehandling med flytende glass på ulike 

overflater, benyttes rengjøringsmetoder som reduserer 
bruk av kjemikalier og fuktige renholdsmetoder. 

•   Overflatebehandling med «Flytende Glass» blir  
•  sterkere, tåler større belastninger  
•  forlenger levetiden 
•  gir en langvarig beskyttelse som reduserer 

bakterievekst i bl. a. våtrom og dusjer 
•  resultatet er et bedre innemiljø, ved at urenheter 

lettere å fjerne 
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Fremtidsrettet renhold 

•  Overflatebehandling med «Flytende Glass» 
•  Reduserer periodiske oppgaver 
•  Opprettholder overflatens egenskaper 

•  Bruksområder 
•  Plast overflater 
•  Stål 
•  Stein 
•  Gulvbelegg 
•  Stoff 
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Fremtidsrettet renhold 

•  «Flytende Glass» godkjent hos  Veritas, Statoil – 
utover all instanser som leverandøren har fått 
produktene godkjent. 

•  I tillegg til våre egne interne godkjenningsinstanser 
med nødvendige risikovurderinger 

•  Erfaringer: 
•  Så langt svarer dette til våre forventninger 
•  Startet med ATP målinger for å dokumentere renhet 

på flatene. 
•  Utnytte «Flytende Glass» på ulike 

anvendelseområder 
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Takk for oppmerksomheten!  


