
ALKALISK AVFETTNING SKUM 

ALKALISK AVFETTNING SKUM
Produkten löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och 
avlägsnar effektivt insekter. 

Används tillsammans med skumspruta med 
dosering 1:4 för bästa resultat. 

Kan också med fördel användas som bilschampo 
med dosering 1:100 i tvätt hink för att handsvampa 
fordonet. 

Användningsområden:
• Super koncentrat spädes 1:4 innan

användning

• Fordonstvätt

• Metallavfettning före ytbehandling

• Målartvätt

• I städmaskiner

• Rengöring inom livsmedelsindustrin

Art nr:  

1080005 

1080025 

1080025 

Förpackning

5 liter 

25 liter 

205 liter 

Förpackning:
5 l, 25, l och 205 l
Dosering:
Spädes med vatten
pH-värde:
ca 13,2 
Källsortering:
Innehållet och 
behållaren lämnas till 
auktoriserad 

avfallshanteringsanlägg
ning.

Innehållsförteckning:
Tensider, Kaliumhydroxid,
komplexbildare och 
vatten

Varning 

Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller 
etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar 
och ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN 

KEMGROSSISTEN
Ringvägen 11 A
118 23 Stockholm
Tel: 08-770 42 00
www.kemgrossisten.se   order@kemgrossisten.se 
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Resutat ALKA Skum är en högskummande 
alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för 
tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. 

Är en enkel, effektiv och roligare tvätt metod. 

På bara några sekunder täcker du hela personbilen 
eller på mindre är två minuter kan du enkelt täcka 
ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande 
skum från skumspruta som sedan hänger kvar och 
löser upp smutsen.

Beskrivning 
En otroligt effektiv produkt för tvätt av fordon men kan även användas 
som fasadtvätt och andra ytor som behövs rengöras. Produktens speciella 
sammansättning ger ett högalkaliskt rengöringsskum som smidigt täcker 
den ytan som önskas rengöras och verkar snabbt! Inom bara några 
minuter täcker du större fordon och sedan verkar medlet på några 
enstaka minuter.  

Bruksanvisning 
Använd skumapplikator och täck hela ytan som önskas rengöras. Låt 
verka några minuter. Skölj sedan noga av med vatten, nedifrån och upp. 

Dosering 

FARA!

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

peter
Anteckning




