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Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik 
fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger 
rensevæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med
henblik på så lav belastning som muligt af
såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for 
os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.
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Maskinrens, landbrugs-
maskiner, motordele, 
maskiner, entreprenør-
maskiner.

Produkttype
▪ Stærk alkalisk sæbe.

▪ Maskinrens.

Hvad skal produktet bruges til 
▪ Opløsning af snavs, gylle, plantesaft, olie, fedt,  
	 sod	på	alle	flader	der	tåler	vand.

▪ Grovrens af landbrugsmaskiner, maskiner,  
 bremsedele, metaldele, motordele, chassis,   
 presenninger, entreprenørmaskiner, autolak m.v.

 

Brugsopløsning
▪ Blandes med koldt eller varmt vand  
 afhængig af renseopgaven.
 Særdeles effektivt med varmt vand.

▪ Brugsopløsning pr. 10 liter vand:
 Førerhuse/biler: Max 2 dl (2%)
 Alm.vask/affedtning: 2-3 dl (2-3%)
 Grovrens/affedtning: 5-10 dl (5-10%)

 

Hvordan bruges produktet
▪ Fugt	fladen	med	vand.		
 Pålæg brugsopløsningen med lavtryk (4-5 bar),
 højtryks-skumkande eller med blød børste.

▪ Lad sæbeopløsningen virke i 5-10 min.
 afhængig af smudsgraden.

▪	 Børst	eventuelt	fladen	let.

▪ Skyl af med middeltryk (30 bar).

▪ Kan også anvendes direkte i børstemaskine (3-5%).

▪	 Må	ikke	tørre	op	på	lakerede	flader.
 

Tekniske info
▪ pH værdi i koncentrat: 11,4
▪ pH værdi i 1% opløsning: 9,5

▪ Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:
▪ Mal-kode i koncentrat:  00-3 (1993)
▪ Mal-kode i 1-10 % opløsning: 00-1 (1993)

Fordele ved produktet
▪ Supereffektivt.

▪ Særdeles behageligt at anvende.

▪ Emulgerer olie og fedt effektivt med  
 varmt vand.

▪ Let biologisk nedbrydeligt.
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