
Industriprodukt

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER

Det beste valget i vaske- og avfettingsmidler for:

AUTO INDUSTRI - OFFSHORE - LANDBRUK  

BÅTER/SKIP – TUNGTRANSPORT



PERSONBIL - AUTO

Forvask: Shampo: 

Micro 3 Autoshampo

Power foam Citrus shampo

Avfetting extra  Foam

Kaldavfetting Power foam

 Wheel Cleaner

TUNG TRANSPORT – ANLEGG BÅTER - SKIP

Forvask: Dekk / broer / maskin

 Kaldavfetting Imido extra

 Micro 3 Micro 3

 Power foam Master rens

 Imido Extra

 Avfetting Extra 

 Shampo: VERKSTED – INDUSTRI

 Citrus Foam Delevask HD-2000, Sunclean 70

 Citrus shampo Høytrykks rengjøring

 Power foam Imido extra

Universal K-70
FISKERIINDUSTRI Verksted gulv 

 Universal K-70 Imido extra gulv

 Aquasil-100 Micro 3

LANDBRUK Fasade Vask-Grønske fjerning

Universal K-70 ThorX

Imido extra Mer info under www.ThorX.no

Micro 3



BRUKSOMRÅDE PRODUKTER

Alkaliske vannbaserte vaske – og avfetting

Aquasil – 100 

Desinfiserende rengjøringsmiddel

Autoshampo, Citrus Foam\Shampo

En effektiv shampo for bilrengjøring.

Citrus shampo

Shampo med duft av citrus

HD – 2000

 Delevaskemiddel for 60 – 90C

Imido extra 

Kraftig universalt middel. Bil, båt, hus og landbruk etc

K-70 Kraftvask 

Høyt skummende kraftig rengjøringsmiddel

Power Foam

Høyt skummende vaskemiddel for bruk i skumanlegg

Universal K-70. 

Høyalkalisk, kraftig rengjøringsmiddel

Vintershampo. 

Beregnet for bruk i børstemaskiner



Micro emulsjoner

Micro 3 Kraftig forvask / avfettingsmiddel

Avfettingsvæsker petroleumsbasert
Avfetting extra. Lavaromatisk avfettingsmiddel

Kaldavfetting. Kraftig avfettingsmiddel

Syrebaserte rengjøringsmiddel

Felgrens. Sitronsyrebasert felgrens

Master-Rens Kraftig surt spesialmiddel

Wheel cleaner. Kraftig felgrens

Diverse produkter

Vindusspylervæske konsentrat

Tilbehør, vaskeutstyr 

Andre produkter som skum kanon og diverse skaffes på førespørsel

Bruksområder

Det er en rekke bruksområder for produktene som ikke er nevnt i denne brosjyre, så ta 

gjerne kontakt direkte med oss for nærmere informasjon. Vår styrke er problemløsing og 

riktig produktvalg for dine behov. Produktene har spesielt aktive formuleringer som gir 

meget økonomiske bruksløsninger. Riktig dosering er avgjørende for optimal effekt. Følg 

doseringsanvisningen for produktene og påse at sikkerhetsdatabladene er tilgjengelig for 

brukerne. Sikkerhetsdatablad ligger på www.ecoonline.no 



GODT RESULTAT MED HØYTRYKK

1. Tørre flater Flater som skal vaskes bør være tørre. Det gjør avfettings- operasjonen mest 

effektiv. Hvis flatene er våte, må konsentrasjonen av vaskemidlet økes. Helt opp til dobbel 

konsentrasjon i forhold til det som er angitt i bruksanvisningen

2. Arbeid nedenfra og oppover Påfør vaskeløsningen i riktig tynningsforhold nedenfra og 

oppover, og sørg for at alle deler av det som skal vaskes blir dekket (fuktet). Vær oppmerksom på 

at all vaskemiddelløsning som renner av er bortkastet - i tillegg til at det øker vaskekostnadene. 

3. La vaskemidlet virke La vaskemidlet virke en stund. Anbefalt reaksjonstid er angitt på etiketten.

Normal virketid er fra 2 til 5 minutter. På våte flater må virketiden økes.

4. La aldri vaskemidlet tørke opp, solvarme biler må kjøles ned med kaldt vann La aldri 

vaskemidlet tørke opp på de flater som skal rengjøres. Det kan gi skjolder som er vanskelig å 

fjerne.

5. Systematisk skylling Skyll med rent vann og høytrykk - systematisk nedenfra og oppover. 

Dette er meget viktig for et godt resultat. Bruk helst en dyse som gir vifteformet stråle på 20 - 30°- 

opptil 50°. Tro ikke at høytrykkstrålen er en tryllestav. Det har ingen hensikt å stå metervis fra det 

man spyler. Det angitte dysetrykk gjelder fra dyseåpningen. Derfra og utover synker trykket 

dramatisk. Hold riktig avstand til flaten du vasker. Dette sikrer en fullstendig fjerning av smusset og 

vaskemiddelrester.

FORHANDLER:

Industriprodukt M.Bø AS         
4360 Varhaug 

TLF: 97306025    

E-post: morten@industriprodukt.no  

www.industriprodukt.no


