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

Efterlader lakken meget
blank og vandperlende
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Produkttype
▪

Let alkalisk, koncentreret autovaskemiddel.

Hvad skal produktet bruges til
▪

Besma Gloss Wash er en unik formuleret 		
shampoo til vask af køretøjer med skumudstyr.

▪

Kan også anvendes til manuel eller maskinel 		
bilvask med automatdosering.

▪

Shampooen opløser nemt og enkelt snavs, 		
smuds, trafikfilm og insekter.

		

Fordele ved produktet
▪ Rengør og plejer lak, gummi og plastdele.
▪

Efterlader lakken meget blank med
en kraftig hydrofob vandperlende og 			
vandafvisende holdbar finish.

▪

Biologisk nedbrydeligt.

Skumlanse/kande
Manuel vask
Automatdosering

højtryksrenser og velegnet skumlanse.

▪

Påfør et tykt skumlag med skumlansen.

▪

Vask bilen over manuelt med velegnet børste, 		
svamp eller vaskehandske, så snavs, smuds og
insekter opløses.

▪

Blandes shampooen i en spand opleves minimalt
skumudvikling, men skum kan piskes op ved kraftig
omrøring.
Vask altid vådt i vådt og sæben må ikke tørre op
på lakken.

▪

Brugsopløsning
▪
▪
▪

Hvordan bruges produktet
▪ Shampooen påføres mest optimalt med 		

1:1 med vand
1-2 dl i 10 l vand
1:100

▪

Afskylles med rigeligt rent vand og lakken aftørres
med velegnet klud eller vaskeskind for perfekt finish.

Tekniske info
▪ pH-værdi i koncentrat:  9,5
▪
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Rensevæsker på et højt miljøteknisk niveau

Besma Gloss Wash

