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Produkt Vattenlöslig Dosering pH Fordon Motor Verkstad
Allmän  

rengöring
Offshore Asfaltrester Partikelsmuts Oljesmuts

Animaliskt  
protein & fett

Vegetabiliskt  
fett

Rost Högtryck

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 • • • •

Rengörings- & Avfettningsmedel

Goda råd för ett lyckat tvättresultat

1. Torra ytor
För att få en effektiv rengöring bör ytan som ska rengöras vara
torr. Om ytan är våt behöver koncentrationen av rengörings-
medlet ökas; upp till dubbelt så hög koncentration i förhållande
till vad som anges i instruktionerna kan krävas.

2. Nedifrån och upp
Applicera alltid rengöringsmedlet från botten och uppåt, detta
för att undvika ränder och fläckar. Se till att hela ytan är täckt.

3. Verkningstid
Låt alltid rengöringsmedlet verka en stund. Rekommenderad
verkningstid finns angivet på etiketten. Om underlaget är vått
behöver verkningstiden förlängas. Dock är det viktigt att
produkten inte får torka in på ytan, eftersom det kan resultera i
missfärgning.

4. Systematisk sköljning
Det är viktigt att skölja systematiskt med rent vatten från botten
och uppåt för ett gott resultat. Gå så nära med strålen som
möjligt för att säkerställa en fullständig borttagning av smuts
och rengöringsmedelsrester.

  ExiClean Asphalt Bio
Esterbaserat rengöringsmedel för effektiv borttagning av asfaltrester. Rekom-
menderas för rengöring av asfaltläggare, verktyg, maskiner och lastbilsflak. 
Baserad på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara estrar. Produkten är fri 
från lösningsmedel och mineralolja, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö.

ExiClean Asphalt S
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 sommarförhållanden.

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
Koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel för alla typer av ytor som kan 
användas tillsammans med alla typer av rengöringsutrustning. Innehåller 
unika tensider som effektivt tar bort t ex olja, slam, lera, smuts och sot från 
alla typer av ytor, även målade ytor. Produkten är utvecklad som ett alternativ 
till lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel och erbjuder en effektiv rengö-
ring med optimala miljö- och hanteringsegenskaper.

ExiClean Alka Extreme
Kraftfullt koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel som rekommenderas för 
de tyngsta rengöringsuppgifterna. Innehåller en kombination av biologiskt 
nedbrytbara tensider, lut och komplexbindare som effektivt löser bl. a protein 
samt vegetabiliskt- och animaliskt fett på alla ytor som tål starkt alkaliska 
produkter. Lämpar sig väl för användning i högtryckstvätt, men även för 
manuella metoder. Produkten innehåller inte parfym, fosfater eller konserve-
ringsmedel.

ExiClean Alka Foam
Koncentrerat starkt alkaliskt rengöringsmedel som ger ett tätt skum. Rekom-
menderas till alla tyngre rengöringsuppgifter på vertikala ytor, där den effek-
tivt löser bl. a protein och animaliskt fett. Produkten innehåller inte parfym, 
fosfater eller konserveringsmedel.

  ExiClean Rust Bio
Koncentrerat rengöringsmedel för effektiv borttagning av rostangrepp på 
aluminium, mässing, koppar och stål. Baserad på svaga syror och biologiskt 
nedbrytbara tensider. Produkten innehåller inte parfym, fosfater eller konser-
veringsmedel. 

  ExiGease Alkaline
Effektivt vattenbaserat alkaliskt avfettningsmedel med ett mycket brett spek-
trum av användningsområden. Produkten rekommenderas för rengöring 
av alla typer av fordon samt för husvagnar, trädgårdsmöbler, soptunnor och 
yttre träfasader, men även allmän städning i badrum och kök. Produkten 
lämpar sig väl för högtrycksmaskiner, men kan även appliceras manuellt med 
spray, svamp eller trasa. Produkten är skonsam mot alla typer av ytor vid 
riktig användning.

ExiGrease Low Aromatic
Effektivt lågaromatiskt avfettningsmedel med emulgator avsett för alla 
typer av kraftigt nedsmutsade hårda ytor. Produkten rekommenderas för 
rengöring av alla typer av fordon, motorer, motordelar, verktyg, smörjgropar 
och verkstadsgolv. Används koncentrerad och appliceras genom pensling, 
doppning eller sprutning med lågt tryck. Produkten har en låg aromathalt, vil-
ket ger den klara hälso- och miljöfördelar jämfört med andra lösningsmedels-
baserade produkter. Produkten angriper inte metaller eller lack.

ExiGrease Micro
Högeffektivt avfettningsmedel baserat på mikroemulsion som rengör kraftigt 
nedsmutsade ytor. Rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon 
och lämpar sig även väl för högtrycksmaskiner. Separerar snabbt i oljeavskil-
jare. Produkten angriper inte metaller, lack eller gummi.

ExiGrease Solvent
Högeffektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel med emulgator avsett 
för alla typer av kraftigt nedsmutsade hårda ytor. Produkten rekommenderas 
för rengöring av alla typer av fordon, motorer, motordelar, verktyg, smörj-
gropar och verkstadsgolv. Används koncentrerad och appliceras genom 
pensling, doppning eller sprutning med lågt tryck. Produkten angriper inte 
metaller eller lack.




