
Kemi- og olieprodukter  
til lastbil, bus og tog

Produktoversigt



Effektive produkter  
til rengøring, desinfektion  
og vedligeholdelse 

KemiService er en af landets førende leverandører af  
kemiske produkter til heavy duty-segmentet, som bl.a.  
omfatter lastbiler, busser og tog. 

Professionel rådgivning og kundesupport følger med alle  
vores produkter, som omfatter midler til industriel affedtning,  
rengøring, overfladebehandling, smøring af maskindele  
og meget mere.

Alle produkter er udviklet og produceret hos KemiService  
af egne kemikere med fokus på arbejdsmiljø, herunder  
genanvendelse af emballage og minimeret udledning af  
miljøskadelige stoffer gennem brug af spildevandsfiltre.  
Med samtlige rengøringsprodukter følger datablade og  
instruktioner til gavn for miljøet, sikkerheden og din økonomi.  

En stærk familie   
Siden etableringen i 1987 har KemiService haft til huse  
i Vejle, hvor selskabet i dag deler domicil og ejerskab  
med Bell Add, Metalinas og Mekanika samt CB Lubricants  
(grossist for Castrol i Danmark).  
 
Sammen udgør de fem brands en totalløsning over for  
industrien, autobranchen og heavy duty-segmentet, som her  
finder alle former for kemi, olier og rengøringsmidler.  
 
I denne brochure kan du læse om nogle af de løsninger,  
vi kan tilbyde. 

Om du er til 10 eller 1000 liter rensevæske, så finder  
vi den helt rigtige løsning på opgaven – det er det,  
vi forstår ved professionel rådgivning og service. 

Dansk udviklet kemi til rengøring,  
afvaskning, smøring og vedligeholdelse 
af maskiner og alt rullende materiel.

Effektiv afrensning  
og klargøring  
af lastbil og trailer.

Side 4

Lastbil  
og trailer

Hurtig og effektiv 
vask og vedlige- 
holdelse af busser 
ind- og udvendigt. 
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Bus
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Ind- og udvendig 
rengøring af tank- 
biler til transport 
af fødevarer. 

Tankbil
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Maskiner og  
diverse tilbehør 
tll rengøring og  
beskyttelse.
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Sikre løsninger  
når kølevognen 
skal rengøres 
og desinficeres! 
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Kølevogn

Tilbehør

Side 16

Afrensning, vask 
og vedligeholdelse 
af bilværksted/  
værksted og inventar. 
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Værksted

Afrensning, vask  
og vedligeholdelse  
af tog ind- og  
udvendigt. 

Tog

Det dit køretøj 
ikke kan undvære.

Væsker  
og olier

Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2006 beskriver følgende:

 A-stoffer er uønskede i afløbssystemet og bør  
 erstattes eller reduceres til et minimum.

 B-stoffer er ”ikke let nedbrydelige” og skal begrænses  
 ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik.

 C-stoffer er let nedbrydelige og har ikke potentiale for  
 at give skadevirkninger over for mennesker og miljø.
 
Nogle stoffer er ikke klassificerede, idet de ikke kan vurderes  
pga. manglende data. Stofferne kan derfor være potentielle  
A-, B- eller C-stoffer og dermed også uønskede i afløbssystemet.

Produkterne i denne brochure indeholder kendte, klassificerede  
kemikalier, som ved korrekt brug overholder myndighedernes krav.

A   Princippet for vurdering af organiske stoffers miljøfarlighed 
bygger på en inddeling af stoffer på tre lister på baggrund  
af stoffernes potentielle skadevirkning.

   
    

B-stoffer

       Spildevandsfilter og analy
se

r

   
    

A-stoffer

             Uønskede i miljø
et

   
    

C-stoffer

       Grænseværdier overhold
es

B   

C   

Styr på kemikalierne



Lastvogn og trailer
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Split Off Miljø 80 
Effektivt affedtningsmiddel 
baseret på lugtfri petroleum.

Varenr. 20101
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

•  Effektivt affedtende 
 overfor olie, fedt,  
 tjære, bitumen og lign.

•  Afskylles med vand

•  Meget svag mild duft

•  Arbejdsmiljøvenlig 
 

Supersæbe 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg

•  Ekstra effektiv til  
 fjernelse af vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

Vi leverer også... 
 

Se mere  side 18

KS 704 
Skyllevoks 
Kombineret tørremiddel og 
skyllevoks til vaskemaskiner 
og højtryksrensere.

Varenr. 13041
Indhold: 5 kg

•  Effektiv tørring med  
 vandafvisende effekt

•  Velegnet til automatiske 
 vaskeanlæg – også GDS 
 

Musti 
med salmiak 
Stærkt alkalisk, vand- 
baseret affedtnings- og 
rengøringsmiddel.

Varenr. 1039 
Indhold: 210 / 25 / 5  kg 

•  Vandbaseret og blandbar  
 til forskellige formål

•  Effektiv renseeffekt

•  Velegnet til presenning 
 

Alt væk 
Kraftigt alkalisk vaskemiddel  
af typen grundrens.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Effektiv til gulvvask og 
 overfor beskyttelsesvoks

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Handsker og håndrens

Universal Make up 
Rengøring og pleje af  
plast, vinyl og gummi.

Varenr.  51214
Indhold: 25 / 5 L

•  Effektivt rengørende

•  Giver blød og  
 smidig overflade

•  Meget svag mild duft

•  Arbejdsmiljøvenlig 

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L    

•  Efterlader overfladen ren  
 og skinnende blank

•  Sikker på mange materialer

•  Fjerner hurtigt trafikfilm,  
 striber, insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber
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KS 701 
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

KS 703 
Autoshampoo 
Mild autoshampoo 
med voks til manuel vask 
af bil- og udstyr.

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 kg

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 
 

Surren Medium 3 
Stærkt surt affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr.  17121
Indhold: 1200 / 250 / 30 / 13 / 6 kg

•  Effektiv rengøring af  
 stål- og aluminiumsfælge

•  Fjerner rust og flyverust

•  Beskytter kortvarigt mod rust

•  Opløser kalk og betonrester 

KS Insektfjerner 
Svagt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10132
Indhold: 25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt insekter,  
 fedt og olie på køretøjer

•  Virker på få minutter

•  Skyl efter med vand 
 eller vask bilen 
 

Helt ren – helt lovlig 
KemiService har alt det, der skal til, for at du kan få  
fornemmelsen af at træde ind i en ny og lækker kabine hver  
morgen. Ja, faktisk er det et lovkrav af hensyn til trafiksikker- 
heden at holde lys, advarselsreflekser, spejle osv. rene. 
Ved at følge instruktionerne sikrer du, at du kun benytter  
den mængde, som er tilstrækkelig for et strålende resultat.  
Det er positivt for miljøet, og det er godt for din økonomi.



Kølevogn

Bakteriernes 
værste fjende   
Sunde fødevarer kræver hygiejne  
og omhyggelighed i alle led.  
Én fejltagelse kan få katastrofale  
følger, så i fødevareindustrien er det  
afgørende, at bakterier og svampe  
får de værst tænkelige betingelser  
for vækst. Det sikrer vi med vores  
specialprodukter til køletransporter.  
Ved korrekt brug forebygges  
forurening af fødevarer, og du er  
sikret en stabil kunderelation. 

• Container eller kølevogn  
rengøres grundigt inden transport 
af fødevarer – f.eks. med  
KS Clean og Bio-C Concentrate. 

• Desinfektion er nødvendig for  
at få bugt med salmonella og  
skimmelsvampe. Vi anbefaler  
Siki Klor 15%, Brintoverilte og  
Baktus Koncentrat. 

• Husk at skylle vognen grundigt  
med rent vand efter desinfektion

Bio-C 
Concentrate 
Vandbaseret 
lugtfjerningsmiddel.

Varenr. 51826
Indhold: 25 / 5 L

•  Fjerner dårlig lugt

•  Effektiv på hårde flader

•  God rengøringseffekt 
 

KS Clean 
Alkalisk, vandbaseret  
affedtnings- og  
rengøringsmiddel.

Varenr. 10017
Indhold: 1000 / 210 / 25 / 5  kg

•  Effektiv affedtning og 
 fjernelse af olie, fedt,  
 sod og fastgroet snavs

•  Velegnet til gulvvask

•  Miljøvenligt 
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Se mere side 18

Højtryksspulere 
og maskiner til  
afrensning 

Børster, klude 
svampe og papir

Personlige 
værnemidler 

Brintoverilte
Bredspektret surt,  
miljøvenligt hurtigvirkende  
desinfektionsmiddel.

Varenr.  41001 04
Indhold: 22 kg

•  Desinficerer og bleger

•  Miljøvenligt

•  Hurtigtvirkende

Vi leverer også... 
 

Baktus 
Vandbaseret baktericid  
til industrielle formål.

Varenr. 7030
Indhold: 205 / 24 / 10 / 5  kg

•  Fjerner dårlig lugt 
 og grønne belægninger

•  Desinficerer

•  Nem og sikker  
 at arbejde med 
 

Baktus 
Koncentrat 
Vandbaseret baktericid  
til industrielle formål.

Varenr. 7031
Indhold: 205 / 24 / 5 kg

•  Fjerner dårlig lugt 
 og grønne belægninger

•  Desinficerer

•  Nem og sikker  
 at arbejde med 
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Siki Klor 15% 
Effektivt slutrengørings- 
middel til brug i  
levnedsmiddelsektoren.

Varenr. 19104 04
Indhold:  24 kg

•  Miljøvenlig lugtfjerner  
 og blegemiddel

•  Fjerner fedt, olie og  
 belægninger

•  Økonomisk i brug 



Tankbil

Musti 
med salmiak 
Stærkt alkalisk, vand- 
baseret affedtnings- og 
rengøringsmiddel.

Varenr. 1039 
Indhold: 210 / 25 / 5  kg 

•  Vandbaseret og blandbar  
 til forskellige formål

•  Effektiv renseeffekt

•  Velegnet til presenninger 
 

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L  

•  Efterlader overfladen ren  
 og skinnende blank

•  Sikker på mange materialer

•  Fjerner hurtigt trafikfilm,  
 striber, insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

KS Insektfjerner 
Svagt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10132
Indhold: 25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt insekter,  
 fedt og olie på køretøjer

•  Virker på få minutter

•  Skyl efter med vand 
 eller vask bilen 
 

Surren Medium 3 
Stærkt surt affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr.  17121
Indhold: 1200 / 250 / 30 / 13 / 6 kg

•  Effektiv rengøring af  
 stål- og aluminiumsfælge

•  Fjerner rust og flyverust

•  Beskytter kortvarigt mod rust

•  Opløser kalk og betonrester 

Split Off Miljø 80 
Effektivt affedtningsmiddel 
baseret på lugtfri petroleum.

Varenr. 20101
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

•  Effektivt affedtende 
 overfor olie, fedt,  
 tjære, bitumen og lign.

•  Afskylles med vand

•  Meget svag mild duft

•  Arbejdsmiljøvenlig 
 

9

KS 704 
Skyllevoks 
Kombineret tørremiddel og 
skyllevoks til vaskemaskiner 
og højtryksrensere.

Varenr. 13046
Indhold: 205 / 25 / 5 kg

•  Effektiv tørring med  
 vandafvisende effekt

•  Velegnet til automatiske 
 vaskeanlæg – også GDS 
 

KS 701 
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

KS 703 
Autoshampoo 
Mild autoshampoo 
med voks til manuel vask 
af bil- og udstyr.

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 kg

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 
 

RSW Tankrens 
Højalkalisk, vandbaseret 
tankrensemiddel

Varenr.  C904
Indhold: 25 / 10 kg

•  Effektiv affedtning

•  Højkoncentreret

•  Fjerner animalske rester

•  Ideel til kød-  
 og fiskeindustri

Alt væk 
Kraftigt alkalisk vaskemiddel  
af grundrenstypen.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Effektiv til gulvvask og 
 overfor beskyttelsesvoks

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Supersæbe 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg

•  Ekstra effektiv til  
 fjernelse af vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

Ren i tanken – ren i sind  
Når tanken er fuldkommen rengjort – f.eks. med RSW Tankrens  
– så kan du tage på arbejde med god samvittighed. 

En ren tankbil signalerer omhu og øger tilliden til, at du tager  
hygiejnen alvorligt. Kemi Service tilbyder produkter, der klarer  
den daglige rengøring, og som hjælper dig til at holde tankene 
rene mellem hver transport. 
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Bus
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KS Clean 
Alkalisk, vandbaseret  
affedtnings- og  
rengøringsmiddel.

Varenr. 10017
Indhold: 1000 / 210 / 25 / 5  kg

•  Effektiv affedtning og 
 fjernelse af olie, fedt,  
 sod og fastgroet snavs

•  Velegnet til gulvvask

•  Uden A og B stoffer 
 

Tekno 2000 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret  affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 1010
Indhold: 210 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner effektivt snavs,  
 sod, fedt og olie

•  Koncentreret

•  Økonomisk i brug 

KS Gulvvask 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret  affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13111
Indhold: 215 / 25 / 5  kg

•  Ekstra effektivt på  
 fedtede gulve

•  Specielt velegnet 
 til gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt 

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L    

•  Efterlader overfladen ren  
 og skinnende blank

•  Sikker på mange materialer

•  Fjerner hurtigt trafikfilm,  
 striber, insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

KS Insektfjerner 
Svagt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10132
Indhold: 25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt insekter,  
 fedt og olie på køretøjer

•  Virker på få minutter

•  Skyl efter med vand 
 eller vask bilen 
 

KS 701 
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

KS 703 
Autoshampoo 
Mild autoshampoo 
med voks til manuel vask 
af bil- og udstyr.

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 kg

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 
 

Byens lækreste bus 
En præsentabel og ren bus er indbydende 
og chaufføren kan med stolthed byde 
passagererne velkommen. Den rene bus 
er samtidig med til at fremme trygheden 
blandt passagererne og dermed løfte 
oplevelsen af kvalitet for alle ombord.

KemiService er leveringsdygtig i alt  
det, som gør din bus til byens lækreste  
– inde som ude.

Split Off Miljø 80 
Effektivt affedtningsmiddel 
baseret på lugtfri petroleum.

Varenr. 20101
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

•  Effektivt affedtende 
 overfor olie, fedt,  
 tjære, bitumen og lign.

•  Afskylles med vand

•  Meget svag mild duft

•  Arbejdsmiljøvenlig 
 

Kamosil 19 GV 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel

Varenr. 12192
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Affedtning og rengøring 
 af svært indfedtede overflader

•  Velegnet til brug i  
 gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt 
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Vi leverer også...

Støvsugere og tekstilrensemaskiner til den invendige  
rengøring af bussens gulve, tæpper og polstring.
 



1312

Tog

Når toget er kommet igennem vaskehallen, så skal  
det være rent! KemiService fører både alkaliske  
og syrebaserede rengøringsmidler til henholdsvis  
affedtning og afsyring – og tørremidler for et endnu  
bedre resultat med nedsat vandforbrug.

Vask på skinner 

Tekno 2000 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret  affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 1010
Indhold: 210 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner effektivt snavs,  
 sod, fedt og olie

•  Koncentreret

•  Økonomisk i brug  

Kamosil 19 GV 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel

Varenr. 12192
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Affedtning og rengøring 
 af svært indfedtede overflader

•  Velegnet til brug i  
 gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt 
 

Explorer 2 
Stærkt surt, vandbaseret 
affedtnings- og  
rengøringsmiddel.

Varenr.  2046
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5 kg

•  Fjerner kalk, flyverust,  
 okker og sæberester

•  Stærkt surt

•  Hurtigvirkende

Alt væk 
Kraftigt alkalisk vaskemiddel  
af typen grundrens.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Effektiv til gulvvask og 
 overfor beskyttelsesvoks

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Vi leverer også...

Anti graffiti produkter 

Tog bliver ofte udsat for  
overmaling med graffiti.  
Vi tilbyder en serie af  
effektive produkter til  
fjernelse og beskyttelse.

Spørg vores konsulent  
eller kontakt kundeservice  
på telefon:  75 85 99 11 

KS 701 
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

Surren Medium 3 
Stærkt surt affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr.  17121
Indhold: 1200 / 250 / 30 / 13 / 6 kg

•  Effektiv rengøring af  
 stål- og aluminiumsfælge

•  Fjerner rust og flyverust

•  Beskytter kortvarigt mod rust

•  Opløser kalk og betonrester 

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L   

•  Efterlader overfladen ren  
 og skinnende blank

•  Sikker på mange materialer

•  Fjerner hurtigt trafikfilm,  
 striber, insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

KS Insektfjerner 
Svagt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10132
Indhold: 25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt insekter,  
 fedt og olie på køretøjer

•  Virker på få minutter

•  Skyl efter med vand 
 eller vask bilen 
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Værkstedet
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Supersæbe 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg

•  Ekstra effektiv til  
 fjernelse af vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

KS Gulvvask 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret  affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13111
Indhold: 215 / 25 / 5  kg

•  Ekstra effektivt på  
 fedtede gulve

•  Specielt velegnet 
 til gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt

Alt væk 
Kraftigt alkalisk vaskemiddel  
af grundrenstypen.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Effektiv til gulvvask og 
 overfor beskyttelsesvoks

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Explorer 2 
Stærkt surt, vandbaseret 
affedtnings- og  
rengøringsmiddel.

Varenr.  2046
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5 kg

•  Fjerner kalk, rust,  
 okker og sæberester

•  Stærkt surt

•  Hurtigvirkende

KS 701 
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

Klar til en ny dag 
En ren arbejdsplads øger arbejdsglæden 
og nedsætter risikoen for fejl og ulykker. 

Gulvene skal være affedtede, og  
maskiner og værktøj skal være klar  
til at gøre deres arbejde. Vi bruger alle  
midler til at give dig de bedste forud- 
sætninger for at gøre dit job hurtigt og  
effektivt med både sure og alkaliske  
affedtnings- og rengøringsmidler.

Miljø- og brugervenligt  
emnerensesystem i 3 størrelser.

Kamosil 19 GV 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 12192
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Affedtning og rengøring 
 af svært indfedtede overflader

•  Velegnet til brug i  
 gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt 
 

Bio Circle Rensebar 
er baseret på mikro- 
organismer, fremfor 
farlige opløsningsmidler.  

Vi leverer også...

Våd- og tørsugere udviklet til  
værksteders specifikke krav.

Se mere om tilbehør og grej side 18



   l     Motorolie

   l     Gear- og transmissionsolie

   l     Aksel- og universalolie

   l     Kølervæske og skæreolie

   l     Smørefedt

   l     Bremse- og koblingsvæske

   l     Akkumulatorvæske

Castrol er verdens førende producent af  

avanceret motorolie og øvrige smøreolieprodukter  

– og sådan har det været gennem mere end 100 år.  

Produktionen omfatter bl.a. autosmøremidler,  

specialprodukter til biler, luftfart, motorcykler og  

erhvervskøretøjer, herunder tog og bus, lastbiler,  

marine, traktorer og entreprenørmaskiner samt  

køle- og smøremidler til industriproduktion.
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KS 701 
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5 / 1 kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

KS 703 
Autoshampoo 
Mild autoshampoo 
med voks til manuel vask 
af bil- og udstyr.

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 / 1 kg

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 
 

Alt væk 
Kraftigt alkalisk vaskemiddel  
af grundrenstypen.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Effektiv til gulvvask og 
 overfor beskyttelsesvoks

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Supersæbe 
Stærkt alkalisk,  
vandbaseret affedtnings-  
og rengøringsmiddel.

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg

•  Ekstra effektiv til  
 fjernelse af vejsnavs,  
 dieselsod, fedt og olie

•  Opblandet i vand skader  
 produktet ikke lak og metal 
 

Væsker og olie

KS  
Sprinklervæske
Effektiv ned til -21 oC

 

Varenr. 9051
Indhold: 1000 / 210 / 20 L

•  Afrenser effektivt trafikfilm,  
 insekter, salt og snavs

•  Beskytter sprinkleranlægget  
 ned til - 21 oC 
 

Ublandet benzin 
Affedtnings- og  
opløsningsmiddel  
baseret på heptan

Varenr. 36202
Indhold: 205 / 25 / 5  L

•  Fjerner effektivt olie, fedt  
 tjære, bitumen og lignende

•  Efterlader overfladen 
 ren og tør
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Lugtfri petroleum 
Affedtnings- og  
opløsningsmiddel

Varenr. 36251
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5  L

•  Fjerner effektivt olie, fedt  
 tjære, bitumen og lignende

•  Lugtfri

•  Afskylles med vand 

Mekanika
AdBlue®

Adblue® anvendes  
i køretøjer forsynet med SCR 
(Selective Catalytic Reduction). 

Varenr. 2340 / 2341 / 2342
Indhold: 10 / 210 / 1000 L

•  AdBlue® påfyldes SCR systemet  
 der omdanner skadelige  
 NOxgasser i udstødningen til   
 uskadeligt kvælstof.

•  Urea og demineraliseret vand

Det, du ikke ka’ undvære 
Der er nogle ting, man bare skal ha’  
– og det er basisvarerne fra KemiService. 
Her finder du sprinklervæske, AdBlue, 
lugtfri petroleum og ublandet benzin m.m. 
Basisvarer er det, vi alle sammen har brug 
for – i store mængder til fornuftige priser.
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Kundeservice:  75 85 99 11      
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Tilbehør

Teknisk service 
Ikke to kunder er ens! Til gengæld er alle vores  
erfarne konsulenter klar med teknisk rådgivning  
og know-how på tværs af de enkelte brands.  
Vi sikrer vores kunder den bedst mulige service, 
og vi stiller gerne vores tekniske viden til rådighed  
for specifikke problemer.

Kundeservice håndterer alle situationer – også  
af teknisk karakter. Hvis ikke vi kan klare det på  
telefonen, så har vi folk på vejene til personlig   
assistance i din virksomhed.

I KemiService bestræber vi os på at minimere  
miljøpåvirkningen i alle faser af fremstillingsprocessen. 
Og vi stiller krav til vores leverandører om at fremstille 
og levere produkter i overensstemmelse med vores 
miljøprofil.

Det er vores ambition fortsat at udvikle nye produkter, 
som er bedre for miljøet end alternativerne på  
markedet – ikke kun ved at overholde lovkravene  
men ved at holde en højere standard. Derfor arbejder  
vi aktivt på at indkøbe produkter og råvarer, som  
har mindst mulig miljøpåvirkning under fremstilling,  
transport, brug, nedbrydning og genanvendelse:

 
Vi vælger miljøtilpassede og i videst muligt  
omfang genbrugelige materialer.

Vi stiller krav og sikrer, at vores leverandører  
fremstiller og leverer produkter i overensstemmelse 
med vores firmapolitik.

Vi vælger arbejdsmetoder, råvarer og produkter,  
som er skånsomme mod miljøet, herunder  
arbejdsmiljøet.

Vi informerer og påvirker vores kunder til at  
anvende produkter og arbejdsrutiner, der tager 
hensyn til miljøet.

Vi arbejder målrettet med miljøvenlig håndtering  
af returemballage – herunder minimering af  
CO2-belastende transport.

Miljøprofil 

Papir og dispensere 
Kemi-Service leverer papir  
til værksted og toilethygiejne.

Pumper og aftapning
KemiService leverer pumper og aftapnings- 
udstyr fra Hamag, som har et bredt  
udvalg tilpasset værksted og industri. 

Klude og svampe
KemiService leverer tvist, bomulds- og frotteklude,  
microfiberklude og skure- og vaskesvampe.

Maskiner og diverse 
KemiService fører alle rengøringsrelaterede 
produkter fra de førende leverandører.  
 
Maskiner, udstyr og tilbehør som sammen  
med vores specialudviklede affedtnings-  
og rengøringsmidler får lastbiler, tog og busser 
til at skinne – og får arbejdspladsen til at  
fremstå topprofessionel, sikker og effektiv. 

Søger du produkter der ikke er vist i denne 
oversigt, så spørg din konsulent eller kontakt 
kundeservice på telefon 75 85 99 11.

Håndrens og beskyttelse
KemiService leverer egen serie af håndrens og beskyttelse 
samt andre typer af rense- og plejeprodukter, fx Rath’s PR 88,  
Swafega, Peva og Katrin håndplejeserie.

Varenr. 70021 Care Ekstra  /  70024 Care  /  70027 Protection  /  70028 Soft 
Indhold: 30 / 3  L       Dispenser samt ophæng og pumpe fås til 3, 10 og 30 L

KS Skin Care Ekstra  Fjerner besværlige pletter fra huden hurtigt og sikkert

KS Skin Care  Fjerner snavs, olie og tjære fra huden hurtigt og sikkert

KS Skin Care Protection  Håndplejemiddel til forebyggeende beskyttelse

KS Skin Care Soft  Lotion til pleje og regeneration af huden 

Rengøringsmaskiner
KemiService leverer kvalitetsmaskiner fra  
Kärcher udviklet til værksteder og industri.  
Fx højtryksspulere, våd- og tørsugere,  
gulvvaskemaskiner, støvsugere, polsterrensere.

Børster, skrabere og skafter
KemiService leverer professionelt vasketilbehør fra Vikan. 
Fx vaskebørster med vandgennemløb, teleskopskafter  
i diverse materialer, fælgbørster, rude- og gulvskabere. 

Åndedrætsværn
KemiService leverer genanvendelige masker  
og engangsmasker til beskyttelse af luftvejene.  

Handsker
KemiService leverer teknikhandsker  
og blå engangs nitrilhandsker. 



Langholt Handelsselskab ApS    I    Gungevej 9, 2650 Hvidovre    I    Bugattivej 15, 7100 Vejle
Kundeservice Bell Add  70 20 77 69      I     info@belladd.dk     I     belladd.dk 
Kundeservice Metalinas  86 24 20 00      I     metalinas@metalinas.dk     I     metalinas.dk 
Kundeservice KemiService  75 85 99 11      I     kemi@kemi-service.dk     I     kemi-service.dk
Kundeservice Castrol / Bp 53 53 89 89      I     info@cbldk.dk     I     cbldk.dk 

Made in Denmark

Totalleverandør af kemi 
til professionelle

Effektiv smøring, affedtning og pleje – det er  
forudsætningen for en ubrudt produktionslinje.  
Køretøjer og maskiner skal fungere hver dag,  
og Kemi-Service leverer kvalitetsprodukter,  
som holder hjulene i gang.

Kemi-Service er en af landets førende leverandører  
af kemiske produkter til industrien og Heavy  
Duty-segmentet, som omfatter bl.a. lastbiler,  
entreprenørmaskiner, traktorer, busser og tog. 

Vi yder professionel rådgivning og kundesupport  
omkring industriel affedtning, rengøring, overflade- 
behandling, smøring af maskindele og meget mere. 

Find mere information på kemiservice.dk
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Ring 81 900 900
Kemi, olier og væsker til værksted og industri


