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Rengørings- og affedtningsmidler
ExiClean Asphalt Bio
Esterbaseret rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af asfaltrester. Anbefales til
rengøring af asfaltudlæggere, værktøj, maskiner og lastvognslad. Baseret på
fornyelige og biologisk nedbrydelige estere. Produktet er uden opløsningsmidler og mineralolie, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

ExiClean Alka Extreme

ExiGrease Low Aromatic

Kraftfuldt, koncentreret alkalisk rengøringsmiddel, som anbefales til de hårdeste rengøringsopgaver. Indeholder en kombination af biologisk nedbrydelige tensider, lud og kompleksbindere, som effektivt opløser bl.a. protein
samt vegetabilsk og animalsk fedt på alle overflader, der tåler stærkt alkaliske
produkter. Velegnet til brug i højtryksvask, men også til manuelle metoder.
Produktet indeholder ikke parfume, fosfater eller konserveringsmidler.

Effektivt lavaromatisk affedtningsmiddel med emulgator, som er beregnet
til alle typer kraftigt tilsmudsede hårde overflader. Produktet anbefales til
rengøring af alle typer køretøjer, motorer, motordele, værktøj, smøregrave og
værkstedsgulve. Bruges i koncentreret form og påføres ved hjælp af pensling,
dypning eller sprøjtning ved lavt tryk. Produktet har et lavt aromaindhold,
hvilket giver det klare sundheds- og miljømæssige fordele i forhold til andre
opløsningsmiddelbaserede produkter. Produktet angriber ikke metaller eller
lak.

ExiClean Asphalt S
Mineraloliebaseret rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af asfaltrester.
Anbefales til rengøring af asfaltudlæggere, værktøj, maskiner og lastvognslad.
Produktets viskositets- og temperaturegenskaber gør det velegnet til anvendelse under sommerlige forhold.

Koncentreret, stærkt alkalisk rengøringsmiddel, som giver et tæt skum. Anbefales til alle hårdere rengøringsopgaver på vertikale flader, hvor det effektivt
opløser bl.a. protein og animalsk fedt. Produktet indeholder ikke parfume,
fosfater eller konserveringsmidler.

Produkt

Vandopløselig

Højeffektivt affedtningsmiddel baseret på mikroemulsion, som rengør kraftigt
tilsmudsede overflader. Anbefales til rengøring af alle typer køretøjer og
er desuden velegnet til højtryksmaskiner. Separeres hurtigt i olieudskiller.
Produktet angriber ikke metaller, lak eller gummi.

ExiGrease Alkaline

Højeffektivt opløsningsmiddelbaseret affedtningsmiddel med emulgator,
som er beregnet til alle typer kraftigt tilsmudsede hårde overflader. Produktet
anbefales til rengøring af alle typer køretøjer, motorer, motordele, værktøj,
smøregrave og værkstedsgulve. Bruges i koncentreret form og påføres ved
hjælp af pensling, dypning eller sprøjtning ved lavt tryk. Produktet angriber
ikke metaller eller lak.
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4. Systematisk skylning
Det er vigtigt at skylle systematisk med rent vand fra bunden og
opad for at opnå et godt resultat. Gå så tæt på med strålen som
muligt for at sikre en fuldstændig fjernelse af smuds og rester af
rengøringsmiddel.

Effektivt vandbaseret alkalisk affedtningsmiddel med et meget bredt spektrum af anvendelsesområder. Produktet anbefales til rengøring af alle typer
køretøjer samt til campingvogne, havemøbler, affaldscontainere og ydre
træfacader, men også til almindelig rengøring på badeværelser og i køkkener.
Produktet er velegnet til højtryksmaskiner, men kan også påføres manuelt
med spray, svamp eller klud. Produktet er skånsomt over for alle typer overflader ved korrekt anvendelse.

pH

E•iGrease Micro

3. Virkningstid
Lad altid rengøringsmidlet virke et stykke tid. Anbefalet virkningstid er angivet på etiketten. Hvis underlaget er vådt, skal
virkningstiden forlænges. Dog er det vigtigt, at produktet ikke
når at tørre ind på overfladen, da det kan medføre misfarvning.

ExiGrease Solvent

Dosering

E•iGrease Low Aromatic

2. Nedefra og op
Påfør altid rengøringsmidlet fra bunden og opad. Herved undgås rande og pletter. Sørg for, at hele overfladen er dækket.

ExiGrease Micro

ExiClean Rust Bio
Koncentreret rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af korrosion på aluminium, messing, kobber og stål. Baseret på svage syrer og biologisk nedbrydelige tensider. Produktet indeholder ikke parfume, fosfater eller konserveringsmidler.

ExiClean Alka Bio
Koncentreret alkalisk rengøringsmiddel til alle typer overflader, som kan
bruges sammen med alle typer af rengøringsudstyr. Indeholder unikke
tensider, som effektivt fjerner f.eks. olie, slam, ler, smuds og sod fra alle typer
overflader, også malede overflader. Produktet er udviklet som et alternativ til
opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler og tilbyder effektiv rengøring
med optimale miljø- og håndteringsmæssige egenskaber.

1. Tørre overflader
For at opnå en effektiv rengøring bør overfladen, der skal
rengøres, være tør. Hvis overfladen er våd, skal rengøringsmidlets koncentration øges; det kan være nødvendigt med op til
dobbelt så høj koncentration som angivet i vejledningen.

ExiClean Alka Foam

ExiClean Asphalt W
Mineraloliebaseret rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af asfaltrester.
Anbefales til rengøring af asfaltudlæggere, værktøj, maskiner og lastvognslad.
Produktets viskositets- og temperaturegenskaber gør det velegnet til anvendelse under vinterlige forhold.

Gode råd til et vellykket vaskeresultat
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Se Produktdatablad på www.statoil.dk/lubricants for at få de seneste specifikationer og mere udførlige oplysninger.
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Se Produktdatablad på www.statoil.dk/lubricants for at få de seneste specifikationer og mere udførlige oplysninger.
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