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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... 

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 

https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/professionel-rengoring/ruderens-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/dry-absorberingspulver-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/universal-make-up-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/ks-701-vognvaskemiddel-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/surren-medium-3-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/ks-703-autoshampoo-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/professionel-rengoring/musti-m-salmiak-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/ks-704-skyllevoks-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/professionel-rengoring/alt-v%C3%A6k-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/industriel-affedtning/split-off-milj%C3%B8-80-detail.html
https://www.kemiservice.dk/da/produkter/kemi/vognvask/supers%C3%A6be-detail.html



