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PROLINE
FÖR ETT OPTIMALT TVÄTTRESULTAT



PROLINE DEGREASER
Proline Degreaser är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel med mycket bra 
lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt ned-
smutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett. Innehåller ett effektivt emulga-
torpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att verka på olika ytor. 
Effektiv även vid applicering på våta ytor. Degreaser är lågaromatisk vilket 
innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö för 
brukaren. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan 
med vatten. Använd inte i direkt solljus. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav. 

Blandningsförhållande
Kan ej spädas.

Art.nr Frp. Stl.  Frp. Pall  
515210 Fat 210 l – – 
515000 IBC 1000 l – –
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PROFILE FOAM
Proline Foam är ett mycket effektivt högskummande fordonsschampo för 
användning i automatiserade och manuella tvättanläggningar. Skumschampot 
ger ett stabilt och vidhäftande skum med lång verkningstid. Tar bort sot, väg-
damm och trafikfilm och lämnar en skyddande och blank yta. Lämplig för tvätt 
av bilar, båtar och husvagnar m.m. Går att använda i både högtryckstvätt och 
borsttvätt. Proline Foam kan används i skumbågen i automatiska borsttvätt- 
maskiner och skumaggregat. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Foam med vatten från 1:4 delar  
till 1:30.

Art.nr Frp. Stl.  Frp. Pall
516001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
516005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108st/pall
516025 Dunk 25 l – 24 st/pall
516210 Fat 210 l – –
516000 IBC 1 000 l – –

30130121

30130121

30130121

PROLINE CLEAN
Proline Clean är ett högalkaliskt schampo för fordonstvätt som kan användas i 
både manuella och automatiska tvättanläggningar. Lämpligt för borst- och hög-
tryckstvättar för effektiv borttagning av damm, sot, salt och trafikfilm. För tvätt av 
alla typer av fordon såsom personbilar, lastbilar, bussar, truckar, släp, jordbruks- 
och entreprenadmaskiner. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Clean med vatten från 1:5 delar  
till 1:25.

Art.nr Frp. Stl.  Frp. Pall
513025 Dunk 25 l – 24 st/pall
513210 Fat 210 l – –
513000 IBC  1 000 l – –
 

PROLINE BRUSH
Proline Brush är ett alkaliskt medelskummande borstschampo för användning i 
automatiska biltvättar och GDS-anläggningar. Schampot håller tvättborstarna i 
god kondition, rena och lättglidande, samtidigt som medlet markant förbättrar 
borstarnas rengörande förmåga. Passar alla typer av högtryckstvättar och  
automatiska fordonstvättar. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Brush med vatten 1:10 delar  
till 1:100.

Art.nr Frp. Stl.  Frp. Pall
514025 Dunk 25 l – 24st/pall
514000 IBC 1 000 l – –

PROLINE RINSE
Proline Rinse är ett avrinningsmedel som används som torkmedel i automatis-
ka biltvättanläggningar och GDS-anläggningar. Medlet ger en snabb fläckfri 
torkning med en god finish, en smutsavvisande yta samt en varaktig glans.  
Kan användas i högtrycks-, automat- och borsttvättanläggningar. Produkten  
är frostkänslig. 

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Rinse med vatten 1:200 delar  
till 1:250.

Art.nr Frp. Stl.  Frp. Pall
517025 Dunk 25 l – 24 st/pall
517000 IBC 1 000 l – –

Med på Kemikaliesvepet

Framtidens fordonstvätt -  Prolineserien
 

Tvätta med miljövänliga och effektiva produkter från nya Prolinsxeerien. Med ett fåtal byggstenar optimerar  
vi tvättresultat till perfektion. Prolineprodukterna jobbar tillsammans där de hjälper varandra i synergi  

och optimerar resultat och förbrukning. Aldrig har så lite kemikalier behövts för att skapa ett sådant resultat.
 

Proline är en produktserie speciellt framtagen för att optimera tvättresultatet oavsett om det sker i en automatisk 
tvättanläggning eller manuellt. Produkternas komponenter är noga utvalda för att ge bästa tvättresultat  
och är miljövänliga. Prolineserien innehåller en lågaromatisk kallavfettning, två alkaliska tvättmedel,  

ett borstschampo samt ett effektivt avrinningsmedel för fläckfritt resultat.



Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1 
SE-512 91 Sexdrega, Sweden
Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se 
www.aromdekor.se

Vill ni ha en genomgång och test av vår Prolineserie (eller andra tvättprodukter)?
Kontakta oss för en demo och test 0320 - 605 00 eller info@aromdekor.se, så kommer vi till er. 

Vi ses!

UTBILDNING & DEMO


