
MICROAVFETTNING HÖGAROMAT 

MICROAVFETTNING HÖGAROMAT

• Ett extra kraftfullt 
dubbelverkande rengörings- 
och avfettningsmedel 

• Passar utmärkt som både 
avfettningsmedel och 
bilschampo 

• Mycket bra för rengöring under 
vinterförhållanden 

• Löser vägsalt, trafiktfilm etc. 
• Bra till motortvätt 
• Speciellt bra när smutsen är en 

blandning av fett och 
pigmentssmuts 

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

Användningsområden:	

• Fordontvätt - Personbil, lastbil, 
buss, entreprenadmaskiner 

• Motortvätt 

• Smådelstvätt 

• Rengöring av svårt smutsade ytor 

• Rengöring av industrigolv och 
verkstadsmaskiner 

Art nr:  Förpackning 

1510005 5 liter 
1510030 30 liter 
1510205 205 liter 

Förpackning: 
5 l, 30 l och 205 l 
Dosering: 
I koncentrat eller 
utblandad med vatten 
pH-värde: 
ca 11,5 
Källsortering: 
Förpackningen sorteras 
som hårdplast 

Innehållsförteckning: 
10 - 30 % Nafta 
(petroleum) C12-14 iso, 
10-30 % Non jon och 
amfotära tensider,  
< 5 % butylglykol, 
< 2 % komplexbildare 

Varning 

Irriterar huden. Orsakar allvarliga 
ögonskador. Kan orsaka organskador 
genom lång eller upprepad exponering. 
Inandas inte dimma, ångor eller sprej. 
Använd skyddshandskar och ögonskydd. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 

M2

MICRO-SC

Beskrivning 
Detta mycket kraftfullt dubbelverkande rengörings- och avfettningsmedel. 
Då produkten innehåller hög halt av lösningsmedel är den dessutom är 
extra bra vid biltvätt och rengöring under vinterförhållanden. Bra mot 
föroreningar så som tillexempel vägsalt men även oljerik smuts och 
trafikfilm. Ett utmärkt avfettningsmedel för fordonstvätt och är lämpligt 
när man önskar ett kraftfullare microavfettningsmedel. Denna produkt är 
speciellt bra för fordonstvätt och motortvätt. 

Bruksanvisning 
Medlet kan användas i koncentrat eller utspädd (se doseringstabell) och 
appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på 
medlet, låt verka några minuter (mellan 5-15 minuter) och skölj därefter 
av med vatten - ej varmare än 40 grader. Vid tuffare rengörings- och/
eller avfettningsarbeten - använd koncentrat. 

Dosering 
Koncentrat eller utspädd med vatten 
Vinter: 1 del på 5 delar vatten 
Sommar: 1 del på 15 delar vatten 

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT
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