
StripAll
StripAll er et rensemiddel som fjerner rust, koks, 
sotbelegg og fl ere typer maling og lakk. 
StripAll har vært brukt av verksted og industri siden 1968.
StripAll leveres både som ferdigblandet fl ytende væske, og pulverkonsentrat. 
StripAll er en meget anvendelig rensevæske til all form for vedlikehold og 
overhaling av deler og komponenter i stål og metall. StripAll skal kun
anvendes i bad og egner seg ikke til aluminium og lettmetaller. Karet som 
skal benyttes kan være i følgende materialer: 
Stål, rustfritt stål og plast og glassfi ber materialer. 
For optimal virkning bør badet varmes opp til ca. 65°C. Bad uten varme 
forlenger behandlingstiden. Delene som skal rengjøres legges i bad. 
Normal lakk og overfl aterust forsvinner over natten, mens gravrust og mange 
lag med lakk/maling kan forlenge prosessen. Maling, koks, sotbelegg og rust 
vil bli separert fra overfl aten under behandlingen, og etter at delene er tatt opp 
av bades spyles de rene med høytrykkspyler eller vaskemaskin/delevasker.

CleanPro
CleanPro er et kraftig rengjøringsmiddel med høy ytelse 
som vil fjerne de fl este industrielle forurensninger og av 
fallsstoffer fra grease og olje til fastbrente belegg.
CleanPro er designet for å være så miljøvennlig som mulig, uten å gå på 
bekostning av ytelse. Produktet er høyt konsentrert for maksimal effekt. 
CleanPro har Svanemerket basert på miljøegenskaper og effektivitet.

WASHALL EXTREME
WashAll Extreme er et svært konsentrert avfettingsmiddel og karbonfjerner. 
WashAll Extreme løsner smuss og fastgrodde belegg som ikke løsner med 
vanlige vaske- og avfettingsmidler. WashAll Extreme løsner rett og slett 
fastbrente karboner, sot og bremsebelegg.

WASHALL
Et konsentrert vaskemiddel med glans! WashAll er en biologisk nedbrytbar 
høytrykksvask som får overfl aten skinnende ren. Skitt, insekter og grønske 
spyles enkelt av.

WashPro
Biologisk nedbrytbar høytrykksvask/avfetting i en operasjon. Trafi kkfi lm, 
asfalt, veisalt og inngrodd smuss/belegg fjernes enkelt.
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