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DET BETALER SIG
AT TÆNKE GRØNT
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Sig farvel til petroleum, paraffiner, terpentin, bremserens og andre sundhedsskadelige rensevæsker og goddag til Besma Degreaser+Wash, der på samme
tid er både billigere, mere effektiv og skånsom for mennesker og miljø. Besma
Degreaser+Wash er en let alkalisk vandbaseret affedter.
Den er et effektfuldt valg til opløsning og afvaskning af f.eks. olie, fedt, frisk
rustbeskyttelsesmiddel og friske asfalt- og tjærepletter på vaskbare overflader.

KR
Besma Degreaser+Wash er effektiv
til opløsning og afvaskning af f.eks.
olie, fedt, frisk rustbeskyttelsesmiddel
og friske asfalt- og tjærepletter på
vaskbare overflader. Selvom sæben
blandes op med vand i forholdet 1:10
er effekten på højde med og måske
endda bedre end de traditionelle
produkter på markedet.

Besma Degreaser+Wash er et
oprigtigt alternativ med optimal
affedtning uden sundhedsskadelig
afdampning som ved traditionelle
opløsningsmidler.

Selvom prisen umiddelbart kan
virke dyrere, er det langt fra
tilfældet. Din brugsopløsning på
10% er ca. 60-75% billigere i brug
end de traditionelle produkter til
disse renseopgaver. Det vil give
en stor reduktion i de samlede
årlige omkostninger på indkøb af
rensevæske.

Besma Degreaser+Wash er
produktudviklet med henblik på
minimal belastning af det eksterne
miljø og indeholder kun C-stoffer.
Rensevæsken er let biologisk
nedbrydelig.

Når du erstatter de traditionelle
opløsningsmidler med Besma
Degreaser+Wash mindskes
klimaaftrykket, hvilket giver en
positiv effekt på virksomhedens
miljøregnskab.
Det bidrager ikke med VOC.

Du sparer en arbejdsgang. Besma
Degreaser+Wash har den fordel,
at den affedter og vasker i samme
proces uden at efterlade en fedtet
film.
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Brugsvejledning Besma Degreaser+Wash
ALTERNATIV TIL KOLDAFFEDTER - VANDBASERET AFFEDTNING

Opgave

Blandingsforhold

Manuel afvaskning af emner med oliefilm - tynd

1:20

Grovafvaskning af emner med oliefilm - tyk

1:10

Frisk undervognsbehandlingsmiddel

1:20

Opblanding i rensekar / affedtningskar

1:4

Afvaskning af entreprenørmaskiner med skumlanse

1:20

Vask af værkstedsgulve med stor oliemængde

1:10

Vask af dieselmotorer

1:10 til 1:4

Vask og rengøring af maskinrum

1:10 til 1:4

Afvaskning af friske tjære / asfaltpletter

1:10

For hurtigere virkning

Ufortyndet

1:4 = 2½ liter til 10 liter vand
1:10 = 1 liter til 10 liter vand
1:20 = ½ liter til 10 liter vand
• Lav en brugsopløsning efter opgavetypen.
• Påfør fladerne Besma Degreaser+Wash med velegnet udstyr f.eks.
med skumlanse, koncentratsprøjte, børste eller svamp/vaskehandske.
• Kan også anvendes med højtryksrenser og kan doseres gennem
autovaskeanlæg.
• Lad det virke 5-10 minutter afhængig af smudstypen.
• Afskylles med rigeligt rent vand til sæben er skyllet af fladerne.
• Må ikke tørre op på fladerne og undgå at vaske i direkte sollys.
Vask altid vådt i vådt.
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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.
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