AFFEDTNING OG RENGØRING

BESMA FOAM WASH
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma Foam Wash
– perfekt forvask uden brug af børste
Besma Foam Wash er en avanceret kraftfuld skumforvask, der blødgør
og løsner snavs, salt, sand og jord fra lakken uden brug af børste, så
man undgår ridser.
•
•
•
•
•
•

Blandes 1:1 med vand i sæbebeholder.
Dosering med injektor 3-5%.
Sprøjt Besma Foam Wash på med skumlanse indstillet til bred vifte.
Pak hele bilen ind i det tykke skum.
Lad det virke i ca. 5 min. inden det skylles af med højtryksrenser.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Bilen er nu klar til vask med Besma Gloss Wash
eller Autoshampoo m/voks.
Besma Foam Wash fjerner ikke voks og lakforseglinger.
Varenr. 110173 | 5 liter
Varenr. 110170 | 20 liter
Varenr. 110176 | 210 liter

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles
på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter
ISO 14001 standarden.
Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle
besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR: 67235711
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AFFEDTNING OG RENGØRING

BESMA GLOSS WASH
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma Gloss Wash
– Tykt kraftfuldt skum og exceptionel høj glans
med flot skinnende dybde
Besma Gloss Wash leverer et massivt tykt skumniveau, som giver
fantastisk og skinnende højglans til lakken. Det silkebløde skum fjerner
med lethed trafikfilm og insekter og gør arbejdet til en fornøjelse.
Du opnår, samtidig med pleje af lakken, en høj flot finish på plast og
gummilister, når du aftørrer disse områder efter vask. Besma Gloss
Wash efterlader lakken med en flot holdbar ”Gloss” finish, som giver
lakken exceptionel høj glans og flot dybde.
•
•
•
•

Blandes 1:1 med vand i sæbebeholder.
Dosering med injektor 3-5%.
Skum køretøjet ind i med skumlanse indstillet til bred vifte.
Vask bilen over med børste og giv fronten med insekterne
og fælgene en grundig vask.
• Skyl omhyggeligt sæben af med lavt vandtryk.
• Aftør bilen, så de sidste vandperler forsvinder.
Nu kan du nyde et skinnende flot glansfuldt resultat af
din indsats med Besma Gloss Wash. Regelmæssig brug
sikrer, at du altid har en flot finish på autolakken.
Varenr. 110163 | 5 liter
Varenr. 110160 | 20 liter
Varenr. 110166 | 210 liter

Miljøtanker

Miljøhandlinger

Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles
på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter
ISO 14001 standarden.
Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle
besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR: 67235711
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