
pH-neutral bilshampoo til vask af personbiler og 
erhvervskøretøjer med aktive rengøringsbørster

Baseret på overfladeaktive rengøringsstoffer
• Smudspartiklerne indkapsles helt og kan skylles væk med 

vand
• Gode rengøringsresultater• 
Kombination af særlige indholdsstoffer gør, at 
børsterne glider bedre
• Beskytter køretøjsoverflader
• Forhindrer tilsmudsning af børsterne• 
Ingen stribedannelse ved brug af bilvoks og tør-
remidler
Kan bruges med disse midler i maskiner med vandgenvin-
dingssystemer

Frit for fosfat, AOX og silikone

pH-værdi i koncentratet: 7,5

Let bionedbrydelig i overensstemmelse med 
OECD*

Kompromitterer ikke effektiviteten af udskillere 
til flygtige væsker

* OECD = Organisationen for økonomisk samarbejde og 
udvikling
Indeholder ikke A og B stoffer

RENGØRINGSKONCENTRAT AKTIV VASK

Indhold 25 l
Kemisk basis Ikke-ionisk tensid
Lugt/duft Citron
Farve Gul
Beholder Dunk
pH-værdi 7
Tæthed/betingelser 1,02 g/cm³ / ved 20 °C
AOX-fri Ja
Silikonefri Ja
Fosfatfri Ja

Anvendelse
Til rengøring af køretøjer i automatiske bilvaskehaller

Art.nr. 0893 025 1
Stk. pr. pk.: 1



Tilbehør Art.nr.
DN 60-hane Plasthane med DN 60-tilslutning til 20 l plastdunk og 60 l plasttromle 0891 302 03
Blå højglanstørrer 0893 025 5

Instruktioner
• Dosér ufortyndet i vaskebørstesystemet ved hjælp af dispenserpumpen. Når der doseres ved hjælp af en injektor, fortyndes på 

forhånd med 1 del aktiv vask til 9 dele vand.
• Anvendelseskoncentration: 0,02-0,2
• Forbrug pr. køretøj: Ca. 12-14 ml

Bemærk
• Må ikke udtørre.
• Opbevares et frostfrit sted.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


