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.

Maxi 3 All-round
Produktinformation

Rengöringsvätska/såpa till
upplösning av olja, smuts,
fett, sot, nikotin, gräsfläckar
o.s.v.
Supereffektiv.

Produkttyp
▪ Starkt alkaliskt rengöringsmedel av all-roundtyp.
Vad ska produkten användas till
▪ Upplösning av olja, smuts, fett, sot, nikotin,
▪

▪
▪
▪
▪

gräsfläckar o.s.v. på alla tvättbara ytor.
Utmärkt till rengöring inom köttindustrin, i
slakterier och bagerier: maskiner, inventarier i
rostfritt stål, ventilatorer, bageriugnar,
terrazzogolv etc.
Grovrengöring av alla ytor som tål vatten.
Tvätt av presenningar, lastbilar och personbilar.
Oljefläckar på textilier.
Maxi 3 passar utmärkt till rengöring av stall.

Fördelar med produkten
▪ Supereffektiv.
▪

Mycket behaglig att använda.

▪
▪
▪

Inga lösningsmedel.
Lätt biologiskt nedbrytbart.
Har antistatisk verkan.

Hur ska produkten användas
▪ Kan påföras med borste, duk, svamp eller genom
▪
▪

Brukslösning
▪ Kan blandas med varmt, kallt eller ljummet
vatten i alla blandningsförhållanden.
Varmt vatten förstärker effekten.

▪

Brukslösning per 1 liter vatten:
Tvätt av personbilar............
2%
0,2 dl
Tvätt av lastbilar................... 5-7,5% 0,5-0,75 dl
Blötläggning av arbetskläder 5-10%
0,5-1 dl
Rengöring av mattor, max 30 °C 0,5-1% 0,05-0,1 dl
Oljefläckar på betong..........
20%
2 dl
Vanlig rengöring..................
1-2% 0,1-0,2 dl
Grovtvätt...............................
3-5% 0,3-0,5 dl
Båt, husvagn........................
3-5% 0,3-0,5 dl
Tvätt av ytor före måling.....
3%
0,3 dl
Rengöring av penslar.......... 10-20%
1-2 dl
Motortvätt.............................. 5-20%
0,5-2 dl

sprayning.
Används också i högtrycksspolare, lågtrycksspruta,
bromsrengörare och biltvättsanläggningar.
Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska
sköljas noggrant med rent vatten efter behandling.

Tekniska data
▪ pH-värde i koncentrat:

11,4

▪

pH-värde i 1% lösning:

▪

Läs säkerhetsdatabladet före användning.

9,5

MAL-kod:
▪ MAL-kod i koncentrat:

00-3

(1993)

▪

00-1

(1993)

MAL-kod i 1-20 % lösning:

Se även detaljerad bruksanvisning.
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