
 

MICROL 605 
Microavfettning 
 

 

PRODUKT 

Används för rengöring, avvaxning och avfettning av 

fordon, motortvätt samt industriell rengöring. Undvik 

att applicera på varma och solbelysta ytor. Låt ej 

produkten torka in. Iakttag försiktighet med känsliga 

plaster och omlackerade ytor. Prova alltid först på en 

mindre yta. Tillverkaren ansvarar ej för eventuella 

skador orsakade av felaktig användning. 

 

Godkänd av kemikaliesvepet. IVL-godkänd. 

 

EGENSKAPER 

Avlägsnar effektivt svår smuts som asfalt, olja, fett, 

sot, vägsalt m.m. som sitter hårt fast på fordon. 

Används på såväl torra som våta ytor. Microl 605 är 

en förstärkt microavfettning baserad på lågaromatisk 

petroleumnafta. Produktens utmärkta miljöegenskaper 

innebär minsta möjliga påverkan för miljön. 

 

DOSERING 

För att bibehålla produktens egenskaper vid 

utspädning ska alltid kallt vatten tillsättas i produkten.  

• Avvaxning Outspädd  

• Motortvätt 1:1 – 1:2  

• Fordonstvätt 1:2 – 1:5  

• Industriell rengöring 1:2 – 1:10  

 

LAGRING 

Förvaras i tillsluten originalförpackning i 

rumstemperatur. Produkten är frostkänslig men 

återfår normal funktion vid ca 20°C och efter 

omrörning. 

 

BRUKSANVISNING 

• 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.  

 

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  

64205  3 x 5 liter  

64225 25 liter/dunk  

64290  210 liter/fat 

 

 

 


