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Produkt Vannløselig Dosering pH Kjøretøy Motor Verksted
Generell  

rengjøring
Offshore Asfaltrester Partikkelsmuss Oljesmuss

Animalsk protein 
og fett

Vegetabilsk fett Rust Høytrykk

ExiClean Asphalt Bio Konc. n/a • •

ExiClean Asphalt S Konc. n/a • •

ExiClean Asphalt W Konc. n/a • •

ExiClean Alka Bio • 1 – 50% 12 • • • • • •

ExiClean Alka Extreme • 10 – 50% 14 • • • • •

ExiClean Alka Foam • 10 – 20% 14 • •

ExiClean Rust Bio • 30 – 100% 2 •

ExiGrease Alkaline • 5 – 50% 11 • • • • •

ExiGrease Low Aromatic Konc. n/a • • • •

ExiGrease Micro • 10 – 50% 10 • • • • •

ExiGrease Solvent Konc. n/a • • • •

Rengjørings- og avfettingsmiddel

Gode råd for vellykket vaskeresultat
1. Tørre flater
For å få en effektiv rengjøring bør flaten som skal rengjøres
være tørr. Dersom flaten er våt, må konsentrasjonen av ren-
gjøringsmiddelet økes – det kan være nødvendig med opptil
dobbelt så høy konsentrasjon som det som er angitt i instruks-
jonene.

2. Nedenfra og opp
Påfør alltid rengjøringsmiddelet fra bunnen og oppover, dette
for å unngå striper og flekker. Påse at hele flaten er dekket.

3. Virketid
La alltid rengjøringsmiddelet virke en stund. Anbefalt virketid er
oppgitt på etiketten. Dersom underlaget er vått, må virketiden
forlenges. Det er imidlertid viktig at produktet ikke får tørke inn
på overflaten, ettersom dette kan føre til misfarging.

4. Systematisk skylling
Det er viktig å skylle systematisk med rent vann fra bunnen og
oppover for godt resultat. Gå så nær som mulig med strålen for
å sikre fullstendig fjerning av smuss og rester av rengjørings-
middel.

  ExiClean Asphalt Bio
Esterbasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales 
ved rengjøring av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak. Basert på 
fornybare og biologisk nedbrytbare estere. Produktet er fritt for løsemidler og 
mineralolje, noe som bidrar til et bedre arbeidsmiljø.

ExiClean Asphalt S
Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. 
Anbefales ved rengjøring av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak. 
Produktets viskositets- og temperaturegenskaper gjør det egnet for bruk om 
vinteren.

ExiClean Asphalt W
Mineraloljebaserat rengöringsmedel för effektiv borttagning av asfaltrester. 
Rekommenderas för rengöring av asfaltläggare, verktyg, maskiner och last-
bilsflak. Produktens viskositets- och temperaturegenskaper gör den lämplig 
att använda under vinterförhållanden.

 ExiClean Alka Bio
Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater som kan 
brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr. Inneholder unike tensider 
som effektivt fjerner f.eks. olje, slam, leire, smuss og sot fra alle typer flater, 
også malte flater. Produktet er utviklet som et alternativ til løsemiddelbaserte 
rengjøringsmidler og tilbyr effektiv rengjøring med optimale miljø- og håndte-
ringsegenskaper.

ExiClean Alka Extreme
Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som anbefales for de tyngste 
rengjøringsoppgavene. Inneholder en kombinasjon av biologisk nedbrytbare 
tensider, lut og kompleksbindere som effektivt løser bl.a. protein samt vege-
tabilsk og animalsk fett på alle overflater som tåler sterkt alkaliske produkter. 
Egner seg godt for bruk i høytrykksspylere, men også for manuelle metoder. 
Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler.

ExiClean Alka Foam
Konsentrert, sterkt alkalisk rengjøringsmiddel som gir et tett skum. Anbefales 
til alle tyngre rengjøringsoppgaver på vertikale flater, der det effektivt løser 
opp bl.a. protein og animalsk fett. Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat 
eller konserveringsmidler.

  ExiClean Rust Bio
Konsentrert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning av rustangrep på alumini-
um, messing, kobber og stål. Basert på svake syrer og biologisk nedbrytbare 
tensider. Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler.

  ExiGease Alkaline
Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med et svært bredt spekter av 
bruksområder. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, samt 
for husvogner, hagemøbler, søppeldunker og utvendige trefasader, men også 
for generell rengjøring i baderom og kjøkken. Produktet er godt egnet for 
høytrykksmaskiner, men kan også påføres manuelt med spray, svamp eller 
fille. Ved riktig bruk er produktet skånsomt mot alle typer overflater.

ExiGrease Low Aromatic
Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emulgator beregnet for alle 
typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av 
alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregraver og verksteds-
gulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved 
lavt trykk. Produktet har et lavt aromainnhold og dermed åpenbare helse- og 
miljøfordeler sammenlignet med andre løsemiddelbaserte produkter. Produk-
tet angriper ikke metall eller lakk.

ExiGrease Micro
Svært effektivt avfettingsmiddel basert på mikroemulsjon som rengjør kraftig 
nedsmussede flater. Anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy og egner 
seg godt for høytrykksmaskiner. Separerer raskt i oljeavskiller. Produktet 
angriper ikke metaller, lakk eller gummi. 

ExiGrease Solvent
Svært effektivt, løsemiddelbasert avfettingsmiddel med emulgator, bereg-
net for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for 
rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregraver 
og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller 
sprøyting ved lavt trykk. Produktet angriper ikke metall eller lakk.




