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INNOVATIVE KEMI PRODUKTER SortimentsoversigtSortimentsoversigt BILVASK – PRODUKTTYPER

Nordisk miljømærket kemi – 
Innovative kemiprodukter i højeste  
klasse til professionel vask

Bilvask –  
produkttyper

WashTec og Svanemærket
WashTec er en førende aktør inden for forskning og udvikling af vaskeprodukter til køretøjer. Vores fokus er altid at 
levere produkter, der er i højeste klasse, og samtidig gøre det let for dig som kunde at vælge de mest miljøvenlige 
produkter.

Dette er baseret på en kompromisløs strategi med bæredygtighed på alle niveauer – fra valg af råvarer til produk-
tudvikling og produktion. Gennem vores bæredygtighedsstrategi stiller vi høje krav til vores leverandører og vælger 
altid råvarer til produktudvikling, der opfylder de nyeste miljøkrav.

Vores Svanemærkede produkter er dækker alle vaskeprocessor og er baseret på moderne recepter med særligt 
udvalgte kvalitetsråvarer, hvilket giver en produktserie, der kan håndtere selv de mest krævende vaskesituationer 
miljøvenligt. Produkterne er koncentrerede og effektive, hvilket betyder lav dosering pr. vask og lave driftsomkost-
ninger.

I vores produktudvikling har vi konstant fokus på højeste kvalitet samt at opfylde kravene til svanemærkning.  
Produkterne er specialudviklet med fokus på det Nordiske klima, og sikrer dermed vores kunders behov både  
nu og i fremtiden. 

Vores Svanemærkede sortiment omfatter både produkter til rengøring af køretøjer, samt til industriel rengøring *.

Fremstillingen af   de kemiske produkter er certificeret og fungerer i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001 og  
miljøledelsessystemet ISO 14001. 

Affedtning
• Kold affedtning – bruges til at fjerne snavs som asfalt, olie, tjære.  

Bruges i koncentrat og kan ikke fortyndes med vand.
• Mikroaffedtning – Bruges til at opløse lettere asfalt, tjære, salt og anden vinter snavs.  

Er en kombination af kold affedtning og alkalisk affedtning. Fortyndes med vand.
• Alkalisk affedtning – bruges til at fjerne vejstøv, sod, salt og andet pigment snavs. Gruppen  

inkluderer produkter til særlig rengøring som fælgrens og fjernelse af insekter. Fortyndes med vand.

Vigtige rengøringsfaktorer
• Valg af kemikalier og dosering – vælg de rigtige kemikalier til opgave og årstid.  

Dosering justeres til at opnå de bedste resultater.  
• Reaktionstid – lad produkterne arbejde som beskrevet, men lad aldrig produktet tørre ind.
• Temperatur – temperaturen på overfladen, der skal vaskes, påvirker hvor let snavs frigøres.  

Is og sne forhindrer, at kemikaliet når overfladen og opnår derved ikke den ønskede effekt.
• Mekanisk bearbejdning – hvilken type udstyr der er tilgængeligt; børster, højtryk, manuel vask osv.
•  Vand – kvalitet, salte, mineraler osv. Alle disse faktorer skal arbejde sammen for at få et godt vaskeresultat.  

Hvis en faktor reduceres, skal den kompenseres af andre faktorer.

Shampoo
• Børsteshampoo – Bruges til at holde børsterne rene, reducere friktion og skabe en beskyttende film mellem 

børsten og lakken. Neutraliserer de alkaliske kemikalier, der bruges i forvasken.

Tørre & voks
• Skyllevoks – sikre en nem og meget effektiv  måde at få vandet af bilen, og giver samtidig lakken glans. 

Syrebaserede rengøringsprodukter
• Halrengøring – velegnet til at vaske rester af oxider, kalk og rust væk fra maskinen samt vaskehallens vægge. 

Fortyndes med vand og påføres med en syrefast lavtrykssprøjte. Bruges altid i kombination med en alkalisk 
hallrengøring for at neutralisere overfladen. 
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* Vores produktoversigt viser, hvilke kriterier produktet er godkendt til.
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Produkter Art.nr Størrelse pH værdi

Forvask

Prewash Classic
Alkalisk kraftigt skummende foraffedter til automatiske bilvaskeanlæg. Opløser vejsnavs  
og salt. Sikker at anvende på de fleste overflader, pH-neutral i brugsopløsning. 

3039164 10 L
12

3013 0094

Prewash Power
Højkoncentreret alkalisk højtryksshampoo. Anvendes som foraffedter året rundt i automatiske  
og manuelle vaskeanlæg. Opløser vejsnavs, trafikfilm, fedt, olie og salt effektivt. 

3037946 10 L

13
3013 00943037947 200 L

Insektløsner

InsecTecs Ultra
Effektiv fjernelse af insekter. Højkoncentreret skummende alkalisk produkt, som opløser indtørrede  
insekter effektivt. Perfekt som ekstra foraffedtningsmiddel om sommeren i automatiske bilvaskeanlæg. 

3010135 10 L
13

3013 0094

Produkter Art.nr Størrelse pH værdi

Fælgrens

WheelTecs Ultra 
Kraftig rengøringsmiddel for fælge og hjulkapsler af lakeret aluminium, stål eller plast. Opløser effektivt fedt og indgroet 
vejsmuds, vejsalt, oxider og fastbrændt bremsestøv. Skal ikke bruges på lakerede overflader eller magnesium. 

3010134 10 L
13

3013 0094

Skum

FoamClean Citrus
Højkoncentreret alkalisk skumaffedter til manuelle og automatiske vaskeanlæg. Kan anvendes  
året rundt. Giver et ensartet og fyldigt skum, som opløser vejsnavs effektivt. Frisk duft af citrus. 

3039167 10 L

8
3013 00943039168 200 L

FoamSensation Ultra 
Fremragende opskumningsegenskaber og god rengøringsvirkning. Giver et ensartet  
og fyldigt skumgardin i dit FoamSensation-system.  Frisk duft af hindbær. 

3038264 10 L
7

3013 0094

FoamClean Neutral
Skumvask med neutral pH-værdi. Anvendes som skumvask til sommer- og vintervask i automatiske bilvaskeanlæg.  
Giver et ensartet og fyldigt skum. Opløser lettere vejsnavs og er sikker at bruge på de fleste overflader. 

3039163 10 L
7

3013 0094

Halrengøring

BayClean Classic
Surt specialprodukt til rengøring af vægge i vaskehaller. Opløser snavs, oxid-, rust- og kalkbelægninger  
effektivt. Påføres med syrefast lavtrykssprøjte. Kan med fordel opskummes ved påføring. Trin 1.

3039166 10 L

12

11

13

0
3065 0020

BayClean 
Effektiv afkalker med korrosionsbeskyttelse til fliser, maskinanlæg og andre overflader. God skumeffekt, velegnet til at fjerne 
rust fra overflader. Påføres med syrefast lavtrykssprøjte. Uden Svovlsyre og saltsyre. Indeholder Fosforsyre. Trin 1.

262441 25 L

12

11

13

0

Alka BayClean
Stærk alkalisk specialprodukt til rengøring af vægge og gulve i vaskehaller.  
Opløser effektivt fedtet og indgroet snavs, vejsalt og oxider. Trin 2.

3005883 10 L
13

3065 0020

Tørrehjælp

DryTecs Ultra 
Højkoncentreret tørremiddel. Skaber en vandafvisende overflade, som sikrer hurtig og effektiv bortledning af vandet.  
Giver lakken en glansfuld og holdbar finish. Anvendes i tørretrinnet i automatiske bilvaskeanlæg. 

3039165 10 L
5

3013 0094

DryGloss Brilliant 
Højkoncentreret tørremiddel. Skaber en vandafvisende overflade, som sikrer hurtig og effektiv bortledning af vandet.  
Giver lakken en glansfuld og holdbar finish. Anvendes i tørretrinnet i automatiske bilvaskeanlæg. 

3013053 10 L

5
3013 00943013020 25 L

Polish & Pleje

ShineTecs Ultra 
Innovativ skummende polering med reparationseffekt til automatiske bilvaskeanlæg. ShineTecs Ultra  
danner et beskyttende lag, der bliver stærkere for hver vask. Indeholder plejende komponenter,  
der fylder mikroridser op. Resultatet bliver en dyb og holdbar glans. 

3010137 10 L

3013 0094

SelfTecs Ultra
Innovativ skumpolering til manuel selvvask. Beskytter lakken og giver en dyb glans.  
Efter vask påføres SelfTecs, og overfladen bearbejdes med børste. Skyl, og tør bilen. 

3039161 10 L
8

3013 0094

Shampoo

BrushTecs Ultra 
Effektiv højkoncentreret børsteshampoo. Anvendes i automatiske bilvaskeanlæg for at holde børsterne  
rene ved sommer og vinter vask. Skaber et beskyttende lag mellem børsterne og bilens lak. 

3010145 10 L
9

3013 0094

ShampooClean Citrus 
Funktionel børsteshampoo med neutral pH. Holder børsterne rene i automatiske bilvaskeanlæg.  
Velegnet til anvendelse året rundt. Frisk duft af citrus. 

3039160 10 L
7

3013 0094

Voks

ShieldTecs Ultra
Premium tørre- og voksmiddel med integreret lakbeskyttelse, som er baseret på OMP-teknologi.  
ShieldTecs giver lakken langvarig beskyttelse mod skadelige vejr- og miljøfaktorer som f.eks.  
UV-stråling, insekter og sur regn. Giver en meget effektiv vandbortledning og øger lakkens glans  
og farvedybde. Duft af jasmin. 

3029476 10 L

3013 0094

Dækglans

TyreIntense
Plejeprodukt af høj kvalitet til alle typer bildæk. Giver dækkene en dyb og langvarig glans.  
Efter behandling ser selv gamle dæk ud som nye igen. Må ikke anvendes på motorcykler og cykler.

3024648 10 L
7

ShieldTecs Ultra – The second skin.
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Produkter Art.nr Størrelse pH værdi

Diverse vaskehal

Rudeservietter
Er til rengøring af vinduer og viskerblade. Kan også bruges til hurtig og nem rengøring af andre overflader både hjemme 
og i offentlige miljøer. Består af en vådserviet og en tør aftørringsserviet til eftertørring. Dobbelt kammerpose. 

262452 1 kasse  
(1.000 stk) n/a

Cockpitclean servietter
Renseklud til indvendig vedligehold af din bil, er rigtigt god til at rengøring og vedligeholdelse af alle plast og  
gummioverflader.

3029887 1 kasse  
(1.000 stk) n/a

Plastposer
Viskerposer, 55x500mm. 233605 1 kasse  

(1.000 stk) n/a

Vandbehandling

Ekoflock 90
Aluminiumbaseret flokkuleringsmiddel, der hurtigt skaber stabile og kompakte flokke, der er lette at bundfælde. 234949 30 kg

2

Väteperoxid T19
Lugtfjerner til recirkulation af vand i anlæg med kemiske rensnings. Ilter og forhindrer ubehagelig lugt fra  
genbrugsreturvandet.

232877 26 kg
2

Natronlut 20 %
Regulering af pH-værden i genbrugsvand i kemiske rensningsanlæg. 234992 25 lit

14

Salttabletter soft
Salttabletter til anvendelse i blødgøringsanlæg. 3018890 10 kg n/a

Defoamer DX 920
Anvendes mod uønsket skumdannelse i vaskerender og returvandstanke ved anvendelse  
af vandopløselige rengøringsmidler. 

232861 5 lit n/a

Rengøringsprodukter

CLEAN 901 – Industrial Cleaner
Miljøvenlig universalrengøringsmiddel for alle overflader som kan tåle vand, også polish behandlede gulve.  
Kan anvendes til daglig rengøring af toiletter, fliser, porcelæn, rustfri stål og emalje.

266595 10 L

9
3065 0020266596 200 L

CLEAN 902 – Universal Cleaner
Stærk alkalisk grovrengørings- og affedtningsmiddel for rengøring af f.ex værkstedsgulve og andre  
meget beskidte overflader.

266597 10 L
13

3065 0020

CLEAN 903 – Industrial degreaser
Meget lavtskummende alkalisk affedtningsmiddel for maskinel rengøring af reservedele og motordele  
i såkaldte karruselvask. Meget god olieopløsende effekt. Indeholder rustbeskyttelse.

266600 200 L
13

Produkter Art.nr Størrelse pH værdi

Shampoo

Brush 503 – Shampoo 
Højkoncentreret børsteshampoo. Anvendes i automatisk vaskeanlæg for at holde børsterne rene  
ved sommer og vintervask. 

3020840 10 L
9

3013 0094

Voks

DryGloss Truck Bus
Effektiv voks/afspænding med afløbseffekt til vaskeanlæg for erhvervskøretøjer  
giver en yderst god afløbseffekt, tørring uden pletter og striber uden blæser.

257061 1.000 kg

3013 0094

DRY 602 – Drying & Wax
Højkoncentreret tørremiddel. Skaber en vandafvisende overflade, som sikrer hurtig og effektiv bortledning  
af vandet. Giver lakken en glansfuld og holdbar finish. Anvendes i tørretrinnet i automatiske vaskeanlæg. 

3029887 10 L

3013 0094

Alu/togrens

ACID 703 – Prewash Acidic
Udvendig specialrengøring af lak og aluminium. Opløser oxidbelægninger og flyverust.  
Specielt velegnet til tog og sporvogne.

266178 200 L
1

3065 0020

Micro affedtning

MICRO 204 – Prewash Micro
Højkoncentreret lavtskummende mikroaffedtning. Perfekt som foraffedtning ved svær vintervask i  
automatiske vaskehaller og forvaskeanlæg. Opløser effektivt vejsnavs, salt, sod, trafikfilm og lettere asfalt. 

266671 10 L

13
3013 0094266672 200 L

Asfaltfjerner

Tar Remover Forte
Effektiv lavaromatisk affedter, som opløser belægninger af asfalt og tjære. Meget gode separationsegenskaber i  
olieudskillere. Også effektiv ved lave temperaturer og på våde overflader. Perfekt som ekstra affedter om vinteren.  

3010143 25 L

n/a

3013 0094
3010144 200 L

Alkalisk sæbe

ALK 307 – Wax Shampoo
Effektivt shampoo med voks til manuel vask. Opløser vejsnavs, insekter og trafikfilm.  
Beskytter og giver glans. Parfumeret.

266605 10 L
5 3013 0094

ALK 302 – Prewash Alkaline
Højkoncentreret, lavtskummende højtryksshampoo. Anvendes til foraffedtning ved sommer og vintervask.  
Opløser effektivt vejsnavs, trafikfilm, insekter, fedt, olie og salt. 

266676 10 L

14
3013 0094

266677 200 L

ALK 309 – Prewash Alkaline
Højkoncentreret højtryksshampoo. Anvendes som foraffedtning ved sommer og vintervask.  
Opløser vejsmuds, trafikfilm, insekter, fedt, olie og salt.

3010141 200 L
13

3013 0094

PreLavan Truck Swan
Kraftig rengøringsmiddel til erhvervskøretøjer. Til hurtig fjernelse af særligt fastsiddende snavs,  
har meget gode fedtopløsningsegenskaber. Stærk alkalisk, meget kraftig skumdannelse.

3027414 1.100 kg
14

3013 0094

Fælgrens 

WHEEL 401 – Wheel Cleaner 
Kraftig rengøringsmiddel for fælge og hjulkapsler af lakkert aluminium, stål eller plast. Opløser effektivt fedt og indgroet 
vejsmuds, vejsalt, oxider og fastbrændt bremsestøv. Skal ikke bruges på lakerede overflader eller magnesium. 

266682 10 L
13



WashTec:  
Opskriften på en vellykket bilvask
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WashTec A/S | Guldalderen 10 | DK-2640 Hedehusene  
Telefon +45 70 10 15 33 | info@washtec.dk

www.washtec.dk | dk.carwash-shop.com


