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OFFshore & ONshore
Affedtning og rengøring
Som dansk producent og leverandør af
affedtnings- og rengøringsmidler til hele
offshore-/onshore branchen, leverer vi høj
ensartet produktkvalitet i vores rensevæsker,
samtidig med, at vi tager ansvar for minimal
miljøbelastning i brugsfasen.
Vi har udviklet flere OSPAR/HOCNF godkendte
rensevæsker.
Du stiller høje krav til din leverandør – derfor
stiller vi også høje krav til os selv.

ISO 14001 miljøcertificeret

Rent Skib
Rengøring og affedtning af dæk, tank og lastrum, maskinrum og
andre områder ombord på skibet.

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 offshore-/onshore branchen
gennem mere end 45 år har vi stor erfaring, når
det kommer til løsninger inden for områderne:
rengøring og affedtning af maskiner, filtre
værktøj, pumper, maskinrum, tanke, lastrum,
motorrens, rig wash, gulvvask, dæksvask og
mange andre renseopgaver i offshore/onshore
industrien.

Miljøhandlinger

Miljøvalg

HOCNF godkendte
rensevæsker

Besmas rensevæsker er af høj kvalitet og dækker dine behov for
fjernelse af rust, sod, kalk og affedtning af maskiner, værktøjer,
filtre og pumper med mere – uden at gå på kompromis med
sikkerheden eller miljøpåvirkningen.
Vi er altid klar til at vejlede og guide dig, så du får den optimale
gulvsæbe og mest arbejdsmiljørigtig sæbe til dit behov.

Rensevæskerne til offshore brug er HOCNF
registreret og godkendt i overensstemmelse
OSPAR Recommendation 2010/3 for
HOCNF i NEMS.
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 affedtningsog rengøringsmidler til OFFshore og ONshore
branchen. 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 OFFshore og ONshore
brancen 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, 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.

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

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.

Alvask OFFshore

Alvask Heavy OFFshore

• Affedtning og rengøringsmiddel
• Opløser olie, sodpartikler, koks, fedt,
smuds, bremsestøv og voks
Blandes med vand.
Varmt vand forstærker virkningen.
Godkendelse: OSPAR/HOCNF

• Velegnet til grov affedtning
• Opløser olie, sodpartikler, koks, fedt,
smuds, bremsestøv og voks
Blandes med vand.
Varmt vand forstærker virkningen.
Godkendelse: OSPAR/HOCNF

BESMA DEGREASER+WASH
DET BETALER SIG AT TÆNKE GRØNT

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

Varenr.: 11040Emballage str.:
10L, 20L, 210L, 1000L

Ultra B

Varenr.: 11044Emballage str.:
10L, 20L, 210L, 1000L

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.

Prior Solvent E

Nocor Rustfjerner

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

• Rustfjerner til stål- og jernflader
• Surt rengøringsmiddel
• Neutraliserer rustangreb

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

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Anvendes ufortyndet eller blandes med
koldt vand. Afskylles med koldt vand.

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

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

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

Varenr.: 11189Emballage str.:
10L, 20L, 210L

Macorr LS

Besma Afkalker

• Afrensning og affedtning af værktøj,
maskin- og motordele i spule- og
vaskemaskiner
• Temporær korrosionsbeskyttelse
Lavtskummende rensevæske.
Vasketemperatur: 45-55°C.

Varenr: 11124Emballage str.:
5L, 10L, 20L, 210L

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

• Surt afkalkningsmiddel.
• Anvendes til CIP rengøring.
• Opløser rust, kalk og kedelstensbelægninger.
Blandes med vand.

Varenr: 11162Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

• Affedter til opløsning og afvaskning
af olie, fedt, undervognsbehandlingsmidler og friske asfaltpletter.
• Velegnet til afvaskning af køretøjer,
maskiner, værkstedsborde, motor og maskinrum.
Blandes med vand.
Varenr: 11117Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

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. 6075% 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.

Ultra B Fælgrens
klar til brug
Varenr: 111937

Maxi3 Industrirens
klar til brug
Varenr: 110357

Sanitets Cleaner
klar til brug
Varenr: 111647

Vinduesrens
klar til brug
Varenr: 112037

Besma RensA10
klar til brug
Varenr: 110147

Maxi3
klar til brug
Varenr: 111157

Klar til brug 750 ml

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

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
organiske 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.

Se flere rensevæsker på www.besma.dk

RENSEVÆSKER
Opgaver
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Rensevæsker
Alvask OFFshore

Opgaver

All-round affedtning / rengøring
Affedtning / rengøring værktøj
Afkalkning
Arbejdstøj
Cip rengøring
Filter rengøring / affedtning
Gulvvask
Kabys / kabine rengøring
Maskinrens
Maskinrum
Motorrens
Nikotin på vaskbar materiale
Overflader med olie / fedt
Pumperum
Ventilatorer
Rensebar - koldaffedtning
Rig wash / grundrens
Rustløsner
Skotter / rengøring / affedtning
Spule- og vaskemaskiner
Varmevekslere
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Alvask Heavy OFFshore

Maxi 3 All-round

Macorr LS - lavtskummende

Miljøhandlinger

Prior Solvent E

Nocor - rustløsner

Ultra B

Besma Afkalker

Besma Degreaser+Wash

Miljøtanker
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