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AUTO & TRANSPORT
Affedtning og rengøring
Som dansk producent og leverandør af
affedtnings- og rengøringsmidler til hele
auto- og transportbranchen, leverer vi høj
ensartet produktkvalitet i vores rensevæsker,
samtidig med, at vi tager ansvar for minimal
miljøbelastning i brugsfasen.
Du stiller høje krav til din leverandør - derfor
stiller vi også høje krav til os selv.

ISO 14001 miljøcertificeret

Gulvvask

Vi produktudvikler med professionelle
forbrugere for øje – derfor kan du trygt vælge
en af vores mange grønne løsninger
til branchen.
Målet er at levere en kvalitetsoplevelse, hver
gang du har behov for en affedtnings- eller
rengøringsløsning. Du kan ofte ”nøjes” med
én sæbe/affedter til flere opgaver.
Det kalder vi optimering.

Miljøtanker

Som leverandør til auto- og transportbranchen
gennem mere end 45 år har vi stor erfaring, når
det kommer til løsninger inden for områderne:
bilvask, bilklargøring, fælgrens, vask af lastbiler,
gulvvask, bremserens, motorrens, insektrens,
indtræksrens, vinduesrens, affedtning i ultralydsrenser og mange mange flere opgaver.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis
du har spørgsmål i forbindelse med brugen af
vores rensevæsker.

Miljøhandlinger

Bilvask

Hvilken løsning er mest optimal til jeres behov?
Stil dig selv nogle få spørgsmål:

Miljøvalg

Der er mange forskellige krav til, hvordan
brugen og slutresultatet skal være ved vask
med en autoshampoo.
Ønsker du meget skum i spanden?
Skal det være med eller uden voks?
Bruger du vandslangen eller en højtryksrenser?
Doseres shampooen ud via bilvaskemaskine
eller er det til manuel vask?
Anvender du skumlanse eller vaskehandske?

Hvor ofte vasker du – dagligt eller ugentligt?
På hvilke overflader – f.eks. malet gulv eller rå beton?
Er gulvet med indbygget skridsikring eller er det en glat flade?
Hvilken smudstype skal fjernes – olie, bremsestøv eller smuds
fra trucks på lageret?
Vi er altid klar til at vejlede og guide dig, så du får den optimale
gulvsæbe og mest arbejdsmiljørigtig sæbe til dit behov.

Vi har løsningen og hjælper dig gerne,
så du vælger det optimale vaskeprodukt
til dit behov.
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BESMA INTERNATIONAL CHEM A/S
En dansk kemifabrik
Besma er en dansk producent af affedtnings- og
rengøringsmidler til auto- og transportbranchen.
Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium
på fabrikken i Vejle.
Man kan ikke sige Besma uden også at sige
miljø. Helt fra begyndelsen har miljøarbejdet
haft hovedrollen hos Besma.

Besma
International Chem a/s

ISO 14001 miljøcertificeret

Produktsubstitution

Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret
efter ISO 14001. Der bliver således ikke
produktudviklet eller produceret uden, at der er
taget højde for påvirkning af både arbejdsmiljøet
og det eksterne miljø. Besma har vist, at det er
muligt at fremstille gode, effektive og miljøvenlige rensevæsker til auto- og transportbranchen
gennem mange år.

Miljøtanker

Gennem god, daglig dialog med branchens
professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at
levere omkostningseffektive løsninger, der
samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver
minimal belastning i det eksterne miljø.
Kontakt os gerne for dialog om en løsning til dig
og dit behov for rengøring og affedtning.

Miljøhandlinger

Miljøvalg

Besma Rådgivning

Når du skal vælge den mest optimale løsning for arbejdsmiljøet på jeres virksomhed,
er substitution nøgleordet.

Vi tilbyder dig rådgivning og vejledning til opgaveløsningen på værkstedet,
og sammen finder vi de rensevæsker, der passer præcis til jeres behov.

I praksis betyder det, at du altid skal gå efter at vælge den mindst farlige rensevæske/
kemikalie til opgaven. Se evt. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 om arbejde med
stoffer og kemikalier (kemiske agenser).

Målet er at kunne tilbyde mindre miljø- og arbejdsmiljøbelastende
rensevæsker, som håndteres i forbindelse med daglige affedtning,
reparations- og vaskeopgaver på værkstedet.

Substitution er derfor altid et vigtigt parameter ved gennemgang og valg af ny rensevæske/
kemikalie. Vælg den mindst farlige rensevæske til opgaven og skab et bedre arbejdsmiljø.
Har du behov for vores rådgivning og vejledning til valget af den optimale løsning hos jer,
er du meget velkommen til at kontakte os for en aftale om gennemgang af rensevæsker
og arbejdsmetoder.

Står du med en konkret opgave og mangler sparring omkring løsningen,
så ring til os.

Tlf. 75 85 74 33

• Koncentreret autoshampoo
• Manuel vask af biler, autolakker m.v.
• Kan bruges til skumforvask

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Blandes med varmt eller koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Blandes med koldt eller varmt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Autoshampoo med voks

Varenr: 11010Emballage str.:
10L, 20L, 210L

Besma Foam Wash

• Koncentreret autoshampoo m/ voks
• Manuel vask af biler, autolakker m.v.
• Virker både som shampoo og voks

• Skumforvask
• Påføres med højtryksrenser og
skumlanse eller skumkande

Blandes med koldt eller varmt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Blandes 1:1 med vand i sæbebeholder.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 11015Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Besmaxol
• Affedtning og afvoksning
• Gulvvask ved kraftigt oliespild
• Lastvognsvask
Blandes med vand.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 11033Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 Industrirens

Varenr: 11017Emballage str.:
5L, 20L, 210L

Maxi3 All-round
• All-round affedtning og rengøring
• Manuel vask og affedtning
• Til alle overflader, der tåler vand
Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 11113Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 er testet på mere end 102 smudstyper!
Læs mere om Maxi3, og hvordan det bruges på
www.maxi3.dk

Besma Gloss Wash
• Gloss shampoo til brug med 		
skumudstyr
• Giver exceptionel høj slut finish og
dybdeglans til lakken
Blandes 1:1 med vand i sæbebeholder.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 11016Emballage str.:
5L, 20L, 210L

Maxi3 Gulvvask
• Ultra lavtskummende rensevæske
• Effektiv i gulvvaskemaskiner
• Opløser effektivt snavs, fedt og olie
på alle gulvtyper
Blandes med vand.

Varenr: 11121Emballage str.:
10L, 20L, 210L

Microrens VA

• Grov affedtning og rengøring
• Gulvvask, motorrens, fælgrens
• Maskin- eller manuel vask

• Lavtskummende affedtningsmiddel
• Gulvvaskemaskine eller manuel vask
• Bruges i spule- eller vaskemaskiner

• Afrenser harpiks, olie, fedt, sod,
nikotin, tusch, kædeolie, friske asfalt
pletter, bremsestøv

Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.

Blandes med vand. Lavtskummende.
Varmt vand forstærker virkningen.

Brugsklar rensevæske.
Efterskylles/aftørres med rent vand.

Varenr: 11109Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 er et all-round rensemiddel med et væld af
anvendelsesmuligheder. Det er et stærkt alkalisk
grovrengøringsmiddel til opløsning af for eksempel
olie, smuds, fedt, insekter med mere på alle vaskbare
flader.

Varenr: 11013Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 LS

Varenr: 11034Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

TIL PROFESSIONELLE

Varenr: 11116Emballage str.:
750 ml, 5L, 20L, 210L

Husk at bruge de specifikke brugsvejledninger på www.besma.dk

Brug Maxi3 til Insektrens
• Fugt fladen
• Påfør Maxi3 brugsopløsning
• Lad virke 1-2 min.
• Børst fladen ren til alle insektrester er væk
• Skyl med rent vand
OBS! Må ikke indtørre på overfladen.

Prior Motorrens 1-1

Prior Solvent E

Ultra B

• Koldaffedter til motorrens/maskiner
• Afvoksning af biler
• Asfaltstænk på biler

• Koldaffedter til rensekar
• Motorrens
• Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

• Rust, sod og kalkfjerner
• Fjerner effektivt rust på stål og jern
• Fjerner flyverust

Anvendes ufortyndet.
Må ikke opvarmes.

Anvendes ufortyndet. Kan afskylles
med vand. Må ikke opvarmes.

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Varenr: 12092Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Varenr: 12099Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

Varenr: 11191Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Klar til brug 750 ml

Vinduesrens
klar til brug
Varenr: 112037

Varenr: 11004Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Maxi3 All-round

Se flere rensevæsker på www.besma.dk

Ultra B Fælgrens
klar til brug
Varenr: 111937

• Almindelig vask og grovrens af
kølevogne, lastbiler, presenninger,
personbiler, containere m.v.

Maxi3 Industrirens
klar til brug
Varenr: 110357

• Rengøring af aluminiumsflader
• Rensning af dele på lastvogne:
ladsider, kasser, hjulfælge m.v.

Sanitets Cleaner
klar til brug
Varenr: 111647

Autoshampoo

Besma RensA10
klar til brug
Varenr: 110147

Alvask

Maxi3
klar til brug
Varenr: 111157

Aluminiumsrens

RENSEVÆSKER
Opgaver

Besma
International Chem a/s

Miljøvalg

Rensevæsker

Opgaver

All-round affedtning/rengøring
Alu dørkplader - olie/fedt
Bilvask - manuelt
Bilvask/vaskeanlæg/skumlanse
Dækstriber på gulv
Fælgrens
Gravearme - olie/fedt
Grov affedtning/rengøring
Gulvvask - manuelt
Gulvvask - maskine
Grundrens før maling/gulve
Harpiks på maskiner/autolak
Højtryksrenser
Indtræksrens
Kraner
Lastvognsvask
Maskinrens/vask
Motorrens
Opløsning af olie/fedt/asfalt
Penselrens
Pletfjerner
Rensebar - koldaffedtning
Rensebar - vandblandbar
Spule- og vaskemaskiner
Tæpperens
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Maxi3 All-round

Maxi3 Industrirens

Maxi3 LS

Maxi3 Gulvvask

Autoshampoo

Autoshampoo m/voks

Besma Foam Wash

Besma Gloss Wash

Miljøhandlinger

Alvask

Prior Solvent E

Prior Motorrens 1-1

Besmaxol

Aluminiumsrens

Ultra B

Microrens VA

Miljøtanker

®

