
KALLAVFETTNING PRICKFRI SPECIAL 

KALLAVFETTNING PRICKFRI 

• Ett extra kraftfullt självverkande 
kallavfettningmsedel mot tuff 
smuts 

• Utmärkt mot asfaltsfläckar  
• Löser oljerik vägsmuts, 

nybilsvax, fett, tektyl och tjära 
m.m. 

• Utmärkt förtvättmedel vid 
automatiska biltvättar 

• Fungerar lika bra på torra som 
blöta ytor 

• Framtaget för avfettning av 
fordon, motorer, verktyg, 
smådelstvätt etc 

• Säljs i 1 liters triggerflaska och 
5 liters dunk

Användningsområden: 
• Fordontvätt - Personbil, lastbil, buss, 

entreprenadmaskiner 
• Motortvätt 
• Smådelstvätt 

Art nr:  Förpackning 
1310001 1 liter 
1310005 5 liter 

Förpackning: 
1 l och 5 l 
Dosering: 
I koncentrat 
pH-värde: 
ca 7 
Källsortering: 
Förpackningen sorteras 
som hårdplast 

Innehållsförteckning: 
65-90% Nafta 
(petroleum), 
C12-14-iso 
< 10 % tensider 
< 10% butylglukol 
< 10 % etanol 

Varning 

Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i 
luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig 
ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig och 
omtöcknad. Misstänkts kunna skada fertiliteten och det 
ofödda barnet. Giftig för levande organismer. Med 
långtidseffekter. Inhämta särskilda instruktioner före 
användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. 
Använd föreskriven personlig utrustning. VID 
FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkningar. Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Läkare. Vid 
exponering eller misstanke om exponering. Sök 
läkarhjälp. 

K2

SOLV-DC

Beskrivning 
Kallavfettning som är extremt effektiv och extra kraftfullt, som med fördel 
används vid svårare förhållanden till alla typer av fordon. Passar även bra 
till motortvätt och smådelstvätt så som karuselltvätt. Främst framtagen 
för att vara effektiv på asfaltsfläckar men avlägsnar även annan fet smuts 
som tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts. Det är en kallavfettning 
med mycket hög halt av lösningsmedel, allt från n-paraffiner till 
aromatiska lacknaftor. Produkten säljs i 1 liters och 5 liters förpackningar. 
Används i koncentrat. 

Bruksanvisning 
Medlet används i koncentrat och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta, 
högtrycksspruta med injektor eller sprayflaska. Spraya på medlet 
nedifrån och upp, låt verka cirka två minuter - vid behov bearbeta ytan. 
Skölj därefter noggrant av med vatten eller starta automattvätt. 

Dosering 
I koncentrat

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT

FARA!
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KEMGROSSISTEN    Tel: 08-770 42 00    www.kemgrossisten.se    order@kemgrossisten.se 

http://www.tensia.se
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