
BESMA 
DEGREASER+WASH
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

AFFEDTNING OG RENGØRING
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Besma
International Chem a/s

®

Miljøtanker                      Miljøhandlinger                     Miljøvalg

Besma International Chem a/s | Friis Hansens Vej 6 | DK-7100 Vejle  
besma@besma.dk | www.besma.dk | Tlf. +45 7585 7433 | CVR: 67235711

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.

Varenr. 111171 | 1 liter
Varenr. 111173 | 5 liter
Varenr. 111174 | 10 liter
Varenr. 111170 | 20 liter  
Varenr. 111176 | 210 liter 

Oplysninger om bremservaskeren (nr. 6004): kontakt Reno

Til reparations- og vedligeholdelsesarbejde

Lav din egen 20 liters blanding:

• Fyld 18,4 ltr. vand på beholderen.
• Tilsæt 1,6 ltr. Besma Degreaser+Wash.
• Opvarm blandingen til ca. 50° grader.
• Sæt tryk på beholderen max 5,0 bar.
• Spul nu de snavsede områderne med trykpistolen.
• Opløser oliefilm, fedt, bremsestøv, dieselspild etc.
• Tør fladerne af med klud eller papir efter afrensning.
• Helt rent – enkelt og nemt.

Erstat bremserens og få et bedre arbejdsmiljø
Besma Degreaser+Wash er et oprigtigt alternativ med 
optimal affedtning uden sundhedsskadelig afdampning, 
som ved brug af traditionel bremserens.
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Sig farvel til petroleum, paraffiner, terpentin, bremserens og andre sundheds-
skadelige 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.

Besma Degreaser+Wash er 
effektiv til opløsning og afvaskning 
af f.eks. olie, fedt, frisk rustbeskyt-
telsesmiddel og friske asfalt- og 
tjærepletter på vaskbare over-
flader. 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.

Du sparer en arbejdsgang. Besma 
Degreaser+Wash har den fordel, 
at den affedter og vasker i samme 
proces uden at efterlade en fedtet 
film.

Når du erstatter de traditionelle 
opløsningsmidler med Besma 
Degreaser+Wash mindskes 
klimaaftrykket. Det har en positiv 
effekt på virksomhedens mil-
jøregnskab.

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