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100 Mikroavfettning  
En kombination av alkalisk avfettning och kallavfettning vilket gör produkten lämplig för rengöring av hårt smutsade 
fordon och maskiner. Miljöanpassad allroundprodukt för de flesta avfettningsarbeten.  
Späds med vatten 1:1 – 1:10. Innehåller normalparafin vilket löser asfalt, fett och vintersmuts på fordon. 
Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter 

101 Micrope Mikroavfettning 
Är en kombination av alkalisk avfettning och högaromatisk kallavfettning vilket gör produkten lämplig för rengöring av 
mycket hårt smutsade fordon och maskiner. Allroundprodukt för de flesta avfettningsarbeten. Späds med vatten 1:1 – 
1:10. Innehåller hög halt av högaromatisk nafta som med lätthet löser asfalt, fett och tuff vintersmuts på fordon. Micrope 
är utvecklad för nordisk vinter. 
Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter  

175 Kallavfettning 
Miljöanpassad aromatfri kallavfettning. Löser snabbt och effektivt asfalt och fett. Används för motortvätt, 
asfaltborttagning, smådelstvättar mm. Används i koncentrat på torra ytor. Fungerar bäst vid temperaturer över +10

o
C. 

Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter  

177 Kallavfettning extra 
Högaromatisk kallavfettning. Löser snabbt och effektivt asfalt, fett och vinterns saltsmuts på lackerade ytor.  Mycket 
effektiv vid ”prickborttagning” av asfaltfläckar. Används även för motortvätt, smådelstvättar mm. Används i koncentrat på 
torra ytor.  
Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter  

XQ140 
Miljöanpassad högkoncentrerad alkalisk universalprodukt för fordonstvätt, industrirengöring, lokalvård och andra ytor 
med fet och smutsig beläggning. För manuell rengöring, högtryckstvätt, alkaliska industritvättar och avfettningsbad mm. 
Späds med vatten 1:3 – 1:200.  
Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter  

XQ160 
Miljöanpassad högkoncentrerad alkalisk universalprodukt. Extra kraftig för tvätt och rengöring av entreprenadmaskiner. 
Mycket effektiv till lastbils- och fordonstvätt, industrirengöring och andra ytor med mycket fet och smutsig beläggning. 
För manuell rengöring, högtryckstvätt, alkaliska industritvättar och avfettningsbad mm. Späds med vatten 1:3 – 1:200.   
Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter  
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220 Bilschampo med vax 
Gör bilen, båten och husvagnen skinande ren. Tar effektivt bort sommarsmutsen och ger en blank och smutsavvisande 
yta. Vid ofta och regelbunden tvätt vintertid underlättar produkten att avlägsna salt och asfaltstänk med våra andra 
kraftigare avfettningsmedel.  Dosering: 15 – 30 ml till 10 l vatten. 
Förpackningar: 3x5 liter, 25 liter, 200 liter 

 
852 Kylarglykol 
Etylenglykolbaserad med korrosionsskydd. Uppfyller de flesta motorfabrikanters krav. 

Spädning Frysskydd °C  
1:1  -38  
1:2   -17 
 

Förpackningar:  25 liter, 200 liter  
 
240 Koncentrerad spolarvätska (95%) 
Koncentrerad spolarvätska med effektivt rengörande tensider. Löser salt, insekter och vägsmuts. Angriper ej torkarblad 
och lister.  
Spädning Frysskydd °C 
1:1 -30 
1:2 -18 
1:4 -10 
 
Förpackning: 12 x 1 l flaska 
   

Sprutor 
Oljebeständiga trycksprutor för bland annat avfettning, bilvård, desinfektion och trädgård.  
 
940 Gloria 505TK Profiline  
5 liter rostfri med både handpump och tryckluftsanslutning. 6 bar 
  
 
  

 
  
  

 
 
 

  

947 Total 7   
5 liter i oljebeständig plast  
med teleskoprör. 3 bar 

942 Gloria 89 Special 
1 liter i oljebeständig 
plast.Ställbart 
munstycke. 3 bar 
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Vi säljer Vikan transportsystem. Kontakta oss för mer information ! 

 

 
 

 

 

Goda råd vid användning av avfettning 
 

 Tänk på att produkten späds ut ytterligare om du lägger den på en våt yta. 
 

 Undvik att använda alkaliska produkter, över 10,5 pH, på solvarma lackerade ytor eller i direkt solljus. 
 

 Kallavfettningsmedel har bättre effekt på torra ytor. Blöta ytor späder produkten och ger den en sämre 

effekt. 
 

 Alkaliska medel får betydligt bättre effekt vid förhöjd temperatur, späd dem gärna med ljummet vatten. 

Mikroavfettning skall ej spädas med varmare vatten än 37o C. 
 

 Alkaliska medel är bättre på partikelsmuts medan kallavfettning löser olja, fett och asfalt. 

Mikroavfettning är en kombination av kallavfettning och en alkalisk produkt. 
 

 Att använda bilschampo med vax ger en smutsavvisande yta som gör det lättare att hålla rent. 
 

 Om man får en vitgrå hinna vid tvätt beror det oftast på att medlet sköljts av för dåligt, eller använts i för 

stark koncentration. För att avlägsna hinnan, tvätta med en svag lösning av medlet och skölj noggrant 

med vatten. 
 

 Använd nitrilhandskar för att skydda dina händer vid direktkontakt med produkterna. 
 

 Miljöanpassade produkter kräver ofta något längre verkningstid. 

 


