
NORDISK
YTRENGÖRING

Proffessionellt system för rengöring med höga krav!

• Alkaliska avfettningar

• Kallavfettningar

• Microrent

• Bilvård

Kontakt: Tensia AB info@tensia.se

ALKA-HC

ALKALISK AVFETTNING
A1

Kontakt: Estell AB • ASJ-vägen 5, 582 24 Linköping • Tel, 0771-80 80 85 

info@estell.nu • www.estell.nu

• Enditae nos etus, ipsunt reictur rerita 

• Verit pa que nos molupta cus diciis eius aut 

• Quati velit lit, ipsum audis erum quibus 

• Doluptis doluptatiis rem nos que vel maionse 

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore  

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as  

as nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orp 

oreh enimus, suntem audam quo estis doluptas.

Dosering: 

I koncentrat

pH-värde: 

1,7

Källsortering:  

Förpackningen sorteras  

som hårdplast 

Innehållsförteckning:  

Citronsyra  

Poly oxy ethanediyl  

Mjölksyra  

Svavelsyra  

Parfym 

Varning: 

Kan orsaka allvarliga 

ögonskador

Förvara oåtkomligt  

för barn 

VID KONTAKT MED ÖGONEN 

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj 

genast ögonen med rikliga mängder 

vatten (20-30 °C) till d
ess irrit

ationen 

upphör och i minst 15 minuter. Se till 

att skölja under både övre och nedre 

ögonlock. Uppsök genast läkare.  

FÖRTÄRING:  

Kontakta genast  

GIFTINFORMATIONSCENTRAL 

eller läkare

• Enditae nos etus, ipsunt reictur rerita 

• Verit pa que nos molupta cus diciis eius aut 

• Quati velit lit, ipsum audis erum quibus 

• Doluptis doluptatiis rem nos que vel maionse 

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore  

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as  

as nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orp 

oreh enimus, suntem audam quo estis doluptas.

A1 - GOLV & BETONG SOLV-DC

KALLAVFETTNING
K3

Kontakt: Estell AB • ASJ-vägen 5, 582 24 Linköping • Tel, 0771-80 80 85 

info@estell.nu • www.estell.nu

• Enditae nos etus, ipsunt reictur rerita 

• Verit pa que nos molupta cus diciis eius aut 

• Quati velit lit, ipsum audis erum quibus 

• Doluptis doluptatiis rem nos que vel maionse 

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore  

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as  

as nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orp 

oreh enimus, suntem audam quo estis doluptas.

Dosering: 

I koncentrat

pH-värde: 

1,7

Källsortering:  

Förpackningen sorteras  

som hårdplast 

Innehållsförteckning:  

Citronsyra  

Poly oxy ethanediyl  

Mjölksyra  

Svavelsyra  

Parfym 

Varning: 

Kan orsaka allvarliga 

ögonskador

Förvara oåtkomligt  

för barn 

VID KONTAKT MED ÖGONEN 

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj 

genast ögonen med rikliga mängder 

vatten (20-30 °C) till d
ess irrit

ationen 

upphör och i minst 15 minuter. Se till 

att skölja under både övre och nedre 

ögonlock. Uppsök genast läkare.  

FÖRTÄRING:  

Kontakta genast  

GIFTINFORMATIONSCENTRAL 

eller läkare

• Enditae nos etus, ipsunt reictur rerita 

• Verit pa que nos molupta cus diciis eius aut 

• Quati velit lit, ipsum audis erum quibus 

• Doluptis doluptatiis rem nos que vel maionse 

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore  

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as  

as nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orp 

oreh enimus, suntem audam quo estis doluptas.

K3 - PERSONLIG UTR MICRO-SC

MICROAVFETTNING
M1

Kontakt: Estell AB • ASJ-vägen 5, 582 24 Linköping • Tel, 0771-80 80 85 

info@estell.nu • www.estell.nu

• Enditae nos etus, ipsunt reictur rerita 

• Verit pa que nos molupta cus diciis eius aut 

• Quati velit lit, ipsum audis erum quibus 

• Doluptis doluptatiis rem nos que vel maionse 

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore  

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as  

as nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orp 

oreh enimus, suntem audam quo estis doluptas.

Dosering: 

I koncentrat

pH-värde: 

1,7

Källsortering:  

Förpackningen sorteras  

som hårdplast 

Innehållsförteckning:  

Citronsyra  

Poly oxy ethanediyl  

Mjölksyra  

Svavelsyra  

Parfym 

Varning: 

Kan orsaka allvarliga 

ögonskador

Förvara oåtkomligt  

för barn 

VID KONTAKT MED ÖGONEN 

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj 

genast ögonen med rikliga mängder 

vatten (20-30 °C) till d
ess irrit

ationen 

upphör och i minst 15 minuter. Se till 

att skölja under både övre och nedre 

ögonlock. Uppsök genast läkare.  

FÖRTÄRING:  

Kontakta genast  

GIFTINFORMATIONSCENTRAL 

eller läkare

• Enditae nos etus, ipsunt reictur rerita 

• Verit pa que nos molupta cus diciis eius aut 

• Quati velit lit, ipsum audis erum quibus 

• Doluptis doluptatiis rem nos que vel maionse 

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore  

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as  

as nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orp 

oreh enimus, suntem audam quo estis doluptas.

M1 - LÅGAROMAT PRO-WASH
PROFFESSIONAL CAR CARE SYSTEM

ANPASSAD MOT NORDISK SMUTS
CC2

Kontakt: Estell AB • ASJ-vägen 5, 582 24 Linköping • Tel, 0771-80 80 85 

info@estell.nu • www.estell.nu

Dosering: 

I koncentrat

pH-värde: 

1,7

Källsortering:  

Förpackningen sorteras  

som hårdplast 

Innehållsförteckning:  

Citronsyra  

Poly oxy ethanediyl  

Mjölksyra  

Svavelsyra  

Parfym 

Varning: 

Kan orsaka allvarliga 

ögonskador

Förvara oåtkomligt  

för barn 

VID KONTAKT MED ÖGONEN 

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj 

genast ögonen med rikliga mängder 

vatten (20-30 °C) till d
ess irrit

ationen 

upphör och i minst 15 minuter. Se till 

att skölja under både övre och nedre 

ögonlock. Uppsök genast läkare.  

FÖRTÄRING:  

Kontakta genast  

GIFTINFORMATIONSCENTRAL 

eller läkare

Quidebita consequ atatur samus quidit volorer cimpore 

puditem qui corias ad escid quunt, saestrum et qui as as 

nes rem eium reperestis ea voluptur, evellab orporeh 

enimus, suntem audam quo estis doluptas.

FÄLGRENT



ALKALISK LÅGSKUMMANDE 

ALKALISK LÅGSKUMMANDE
• Ett lågskummande medel för 

alla typer av avfettningsarbeten 
och golvrengöring 

• Bra för rengöring av grovt 
smutsiga ytor och föremål 

• Löser olja, fett och sot 

• Stort användningsområde, 
speciellt lämpligt för tvätt av 
ex. verkstadsmaskiner, 
verkstadsgolv, smådelstvätt  

• Hetvatten höjer 
rengöringseffekten 

• Har korrosionshämmande och 
desinficerande effekt 

• Förvaras frostfritt 

• För alla material såsom 
aluminium, stål och förzinkat 

• Säljs i 5 liter dunk, 30 liters 
dunk och 205 liters fat 

Användningsområden:	

• Rengöring av industrigolv och 
verkstadsmaskiner 

• Smådelstvätt 

• Rengöring av grovt smutsiga ytor och 
föremål 

Art nr:  Förpackning 

1050005 5 liter 

1050030 30 liter 

1050205 205 liter 

Förpackning: 
5 l, 30, l och 205 l 
Dosering: 
Spädes med vatten 
pH-värde: 
ca 12,2 
Källsortering: 
Innehållet och behållaren  
till avfallshanterings- 
anläggning. 

Innehållsförteckning: 
< 5 % Tensider,         
< 5 % natriumsilikat,    
< 5 % komplexbildare  
och vatten 

Varning 

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd 
skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd 
eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. 
Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även 
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Skölj huden med vatten/duscha.  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad 
avfallshanteringsanläggning. 

A5
ALKA-HC

Beskrivning 
Ett lågskummande alkaliskt avfettningsmedel som passar för både lättare 
och tuffare avfettningsarbeten. Den är dessutom aluminiumsäkrad vilket 
gör att den fungerar på de flesta material. Produkten har ett stort 
användningsområde och speciellt lämplig för rengöring av grovt smutsiga 
ytor och föremål så som verkstadsmaskiner, industrigolv med mera. 
Dessutom har produkten en korrosionshämmande och desinficerande 
effekt. 

Bruksanvisning 
Medlet spädes med vatten före användning (se doseringstabell) och 
appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på 
medlet, låt verka några minuter och skölj därefter av med vatten. Kan 
användas i högtrycksspruta med injektor eller i avfettningsanläggningar. 
Rengöringseffekten höjs vid användning av hett vatten. OBS! Låt ej 
medlet torka in och applicera ej produkten på varma ytor. 

Dosering 

Blandas med 1 del på 10-40 delar vatten. 

FARA!

ANPASSAD MOT SMUTS I NORDISKT KLIMAT
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