Besma International Chem a/s
Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik
fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger
rensevæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med
henblik på så lav belastning som muligt af
såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for
os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.

Produktinformation

Koldaffedter, afskylles med
vand. Kan lufttørres.
Opløser tjære, voks, lim, olie,
sod og fedt.
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Produkttype
▪

Koldaffedtningsmiddel, vandafskylleligt.

▪

Olie-, tjære- og voksfjerner.

Hvad skal produktet bruges til
▪

Rengøring af olie- og fedtforurenede
maskiner, redskaber, inventar og gulve m.v.

▪

Fjerner limrester fra klæbemærker.

▪

Opløser rustbehandlingsprodukter, bl.a.
pletter på tekstiler.

▪

Afvoksning af nye biler.

▪

Afrensning af bitumen.

▪

Koldaffedtning i rensekar.

Hvordan bruges produktet
▪ Olie- og fedtforurenede emner:

Påføres med børste eller lavtrykssprøjte.
Virketid ca. 10 min. Afskyl med koldt eller varmt
vand. Varmt vand renser hurtigst.

Fordele ved produktet
▪ Effektivt til opløsning af olie, fedt, voks
og bitumen.

▪

Kan efterskylles med vand.

▪

Lugtsvag

▪

Hurtigseparerende i olieudskiller.

▪

Aromatfrit.

▪

Højt flammepunkt - lav fordampning.

▪

Biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning
▪ Anvendes ufortyndet.
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▪

Afvoksning:
Udlæg Prior Solvent E på de voksbeskyttede
flader. Hæld et par liter i en spand og vask med
blød børste eller lammeskindshandske indtil
vokslaget er helt løsnet fra lakken. Brug
højtryksrenser til afskylning med varmt vand. Kan
afvaskes manuelt med børste og vand.

▪

Limrester:
Duppes eller sprøjtes på limen, lad virke 5-10
min. indtil limen er blødgjort. Skrab eller vask af.

▪

Overflader, der kommer i forbindelse med
fødevarer, efterskylles grundigt med rent vand

Tekniske info
▪

Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Mal-kode:
▪ Mal-kode: 1-1 1993)
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Rensevæsker på et højt miljøteknisk niveau

Prior Solvent E

