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VIND & COMPOSIT
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

AFFEDTNING OG RENGØRING 



Som dansk producent og leverandør af 
affedtnings- og rengøringsmidler til hele 
vind- og composit 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.

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.

Som leverandør til vind-/composit branchen 
gennem mere end 45 år har vi stor erfaring, når 
det kommer til løsninger inden for områderne:
Rengøring og affedtning af maskiner, 
formværktøjer, filtre, gelcoat, pumper, 
maskinrum, motorrens, gulvvask, værktøjer, 
hærdet polyester, plastbelægninger, rustløsner, 
grundrens før maling og mange andre 
renseopgaver i vind- og composit industrien.

BESMA 
INTERNATIONAL CHEM A/S

EN DANSK KEMIFABRIK

Besma
International Chem a/s

®

Besma Rådgivning
Vi tilbyder dig rådgivning og vejledning til opgaveløsning og rengøring i 
din produktion og sammen finder vi de rensevæsker, der passer præcis 
til jeres behov.

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

+45 75 85 74 33Står du med en konkret opgave og mangler sparring omkring 
løsningen, så ring til os. 



BESMA 

• Afrensning og affedtning af værktøj, 
maskin- og motordele i spule- og 

   vaskemaskiner
• Temporær korrosionsbeskyttelse
Lavtskummende rensevæske.
Vasketemperatur: 45-55°C.

Macorr LS

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

• Specialrens til vægge, gulve,  
træpaneler, plastkabinetter, jern og 
aluminium.

• Afrenser harpiks, olie, fedt, sod,  
nikotin, tusch, kædeolie m.v 

Klar til brug/kan opblandes

Microrens VA

Varenr: 11116-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

• Opløser eller løsner polyester-, lak-  
og pulverbelægninger m.v

• Anvendes til fjernelse af hærdede og 
uhærdede plastbelægninger.

• Afrenser mange typer lak og maling  
på metaloverflader

Kan anvendes ufortyndet

P-EsterRens

Varenr: 14060-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

• Esterbaseret rensevæske, der løsner 
eller opløser polyester-, lak-, gelcoat-, 
epoxy-, polyesterspartelmasse m.v.

• Kan anvendes til fjernelse af hærdede 
og uhærdede plastbelægninger. 

Anvendes ufortyndet

Composit Rens

Varenr: 14059-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

• Paint Remover er en esterbaseret 
rensevæske, der opløser eller løsner 
maling-, lak- og pulverbelægninger

• Afrenser mange typer lak og maling   
på metaloverflader. 

Anvendes ufortyndet

Paint Remover

Varenr: 14062-
Emballage str.:
5L, 20L, 210L

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

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

Prior Solvent E

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

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

Nocor Rustfjerner

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

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

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

Alvask Heavy OFFshore

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

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

• Affedter til opløsning og afvaskning 
af olie, fedt, undervognsbehandlings-
midler og friske asfaltpletter.

• Velegnet til afvaskning af køretøjer, 
maskiner, værkstedsborde, motor - 
og maskinrum.

Blandes med vand.

Besma Degreaser+Wash

Varenr: 11117-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

• 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.

Maxi3 All-round

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

Klar til brug 750 ml

Varenr: 111157 Maxi3
Varenr: 110147 Besma RensA10
Varenr: 111647 Sanitets Cleaner 

Alvask OFFshore

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

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

Miljøtanker MiljøvalgMiljøhandlinger
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All-round affedtning / rengøring

Affedtning / rengøring værktøj

Arbejdstøj

Filter rengøring / affedtning / gelcoat

Formværktøj rengøring

Delevasker / ultralydsrenser

Grundrens før maling

Gulvvask 

Hærdet polyester

Lak / maling på metaloverflader

Maskinrens

Motorrens

Møllevinge rengøring / vask

Overflader med olie / fedt

Plastbelægninger opløsning

Pumper rengøring / affedtning / gelcoat

Rengøring / afrensning mølletårn (Nacelle)

Rensebar - koldaffedtning

Rustløsner / løberust

Tårn rengøring ud- og indvendig

Uhærdet polyester

Rensevæsker

Opgaver
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