
 

KEMEK CLEAN 
Miljöanpassad 
 

 

 

PRODUKT 

Alkaliskt avfettningsmedel innehållande vax för 

skonsam och effektiv fordonstvätt. Lämpar sig för 

fordon med höga krav på bibehållen glans och lyster 

på lacken. Undvik att applicera på varma solbelysta 

ytor.  

 

Låt ej produkten torka in. Iakttag försiktighet på alla 

målade ytor och aluminiumytor, speciellt vid hög 

temperatur och långvarig kontakt. Prova alltid först på 

en mindre yta. Tillverkaren ansvarar ej för eventuella 

skador orsakade av felaktig användning. 

 

EGENSKAPER 

Löser effektivt upp vägsalt, sot, olja, pigmentsmuts 

etc. Innehåller vax som skyddar tvättade ytor och 

underlättar kommande tvättar. Produktens utmärkta 

vätande egenskaper ger tillsammans med att den är 

synnerligen effektiv redan vid väldigt låg dosering, 

mycket god tvättekonomi. 

 

BRUKSANVISNING 

• Förblanda produkten i lämpligt kärl enligt 

rekommenderad spädning.  

• Heta målade ytor spolas med kallt vatten före 

rengöring.  

• Lägg på med lågdoseringsspruta i tunt skikt över 

hela ytan nerifrån och upp, horisontella ytor sist.  

• Låt verka några minuter. OBS! Låt ej torka in.  

• Bearbeta ytan vid behov med svamp eller borste.  

• Spola av med rikligt med vatten under högt tryck. 

Arbeta nerifrån och upp. Varmt vatten förbättrar 

resultatet.  

 

DOSERING 

Spädes med rumstempererat vatten enligt nedan:  

• Lågdoseringspåläggning: 1:20 – 1:50  

• Högtryckstvätt: 2 – 8 % lösning  

 

MILJÖDEKLARATION 

Ingående tensider är snabbt biologiskt nedbrytbara 

enligt OECD:s riktlinjer (301A – 301F), och de är 

baserade på snabbt förnyelsebara vegetabiliska 

råvaror.  

 

Förpackning, kapsyl och etikett är tillverkade av 

polyeten som kan återvinnas genom källsortering, som 

hård plastförpackning. Ytteremballaget är tillverkat av 

oblekt kartong med hög andel returfibrer.  

 

Större plast- och plåtförpackning återvinns till den 

insamling som erbjuds i respektive kommun. 

 

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & 

Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostat 

återvinningen av vårt emballage. 

 

ART.NR OCH FÖRPACKNING  

64705  3 x 5 liter 

64725  25 liter/dunk 

 

LAGRING 

Förvaras i tillsluten originalförpackning i 

rumstemperatur. 

 

 

 

 



 

  

 


