
ALKALISK AVFETTNING SPECIAL 

ALKALISK AVFETTNING SPECIAL

• Ett kraftfullt avfettningsmedel 
sammansatt för att klara extra 
svåra föroreningar 

• Löser oljerik smuts, trafikfilm, 
fett, trädsav, fågelspillning, 
insektsrester m.m. 

• Speciellt bra för tvätt av stora 
fordon så som buss, lastbil och 
entreprenadmaskiner 

• Fungerar bra till motortvätt,  
rengöring av industrigolv, 
verkstadsmaskiner 

• Hetvatten förhöjer 
rengöringseffekten 

• Förvaras frostfritt 

• Säljs i 5 liters dunk, 30 liters 
dunk och 205 liters fat 

Användningsområden:	

• Tvätt av stora fordon, buss, lastbil och 
entreprenadmaskiner 

• Motortvätt 

• Rengöring av industrigolv och 
verkstadsmaskiner 

• Målartvätt/fasadtvätt 

• Rengöring inom livsmedelsindustrin ex 
restaurangkök 

• I städmaskiner 

Art nr:  Förpackning 

1030005 5 liter 

1030030 30 liter 

1030205 205 liter 

Förpackning: 
5 l, 30, l och 205 l 
Dosering: 
Spädes med vatten 
pH-värde: 
ca 13 
Källsortering: 
Innehållet/behållaren 
lämnas till en godkänd 
avfallsanläggning. 

Innehållsförteckning: 
5-15 % Kaustik soda,  
< 5 % Poly (oxy-1.2-
ethanediyl),  
< 5 % alpha-tridecyl-
omega-hydroxygrenad, 
< 5 % kaliumhydroxid, 
< 5 % alkylpolyglucoside 

Varning 

Orsakar allvarliga frätskador på hud och 
ögon. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/
ångor/sprej. Använd skyddshandskar/
ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT 
(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en 
godkänd avfallsanläggning. 

A3
ALKA-HC

Beskrivning 
Ett högeffektivt och kraftfullt avfettningsmedel som är sammansatt för att 
klara de allra tuffaste avfettningsarbeten. Produkten har ett brett 
användningsområde och är bra till såväl fordonstvätt, rengöring innan 
målning och rengöring inom livsmedelsindustrin. Produkten är effektivt 
mot trädsav och passar därmed bra för entreprenadmaskiner exempelvis. 

Bruksanvisning 
Medlet spädes med vatten före användning (se doseringstabell) och 
appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på 
medlet, låt verka 5-10 minuter och skölj därefter av med vatten. Kan 
med fördel användas i högtrycksspruta med injektor eller i 
avfettningsanläggningar och avfettningsbad. I avfettningsbad: Blanda 
avfettningsmedlet i vatten. Byt lösningen vid behov. Rengöringseffekten 
höjs vid användning av hett vatten. OBS! Medlet har en frätande 
verkan på aluminium och målade ytor. Låt ej medlet torka in och 
applicera ej produkten på varma ytor. 

Dosering 

Spädes med 5-25 delar vatten

FARA!

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

KEMGROSSISTEN    Tel:08-770 42 00    www.kemgrossisten.se    order@kemgrossisten.se 
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http://www.tensia.se
http://www.tensia.se

