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Concept Super Skum (Super Foam)    
Varenr. 45310

Nano Fast Dry Finish (Super voks)    
Varenr. 45315

Concept Cascade Shampoo (Wash ’n’ Gloss)    
Varenr. 45312

Nemt og overskueligt system: 
3 effektive produkter til hele processen i 
det automatiske bilvaskeanlæg.

Automatisk bilvask

• Stabil og synlig hvid skum

• Hurtig skummdannelse og 
afskylning

• Blødgør fastsiddende snavs og 
insekter inden vask

• Specialudviklet 
kvalitetsshampoo til 
automatiske bilvaskeanlæg

• Rengør og fjerner vejsnavs 
og trafikfilm uden ridser og 
mærker

• God forbrugsøkonomi 
– produktet er meget 
koncentreret

• Effektiv skyllevoks til auto-
matiske bilvaskeanlæg og 
manuel brug

• Flot skinnende højglans uden 
pletter eller striber

• Kan bruges med koldt  
eller varmt vand i lavtryks-  
eller højtrykssprøjte

Concept Super Skum (Super Foam) er et aktivt forvaskemiddel udviklet 
til at give en høj stabil og synlig hvid skum i automatiske bilvaskeanlæg. 
Produktet blødgør fastsiddende snavs og insekter, så disse nemt løftes 
af i den efterfølgende shampoo vaskesekvens. 

Brugervejledning 
Produktet bør tilføres med maskinens doseringspumpe i henhold til 
maskinfabrikantens instruktioner. Doseringen justeres til den ønskede 
mængde skum.

Concept Cascade Shampoo (Wash ’n’ Gloss) er et koncentreret kvali-
tets vaskemiddel, som er specialudviklet til automatiske bilvaskeanlæg. 
Produktet fjerner effektivt vejsnavs, trafikfilm og insektrester. Indeholder 
ingredienser som beskytter børsterne, så mærker og ridser undgås.

Brugervejledning  
Produktet bør tilføres med maskinens doseringspumpe i henhold til 
maskinfabrikantens instruktioner. Anbefalet dosering: 1:3000. Doseringen 
kan justeres til den ønskede koncentration. 

Må ikke sammenblandes med andre kemikalier.

Nano Fast Dry Finish (Super voks) er et effektivt skyllevoks koncentrat 
til automatiske bilvaskeanlæg og til manuel brug. Produktet giver en 
flot skinnende højglans. Kan bruges med og uden luftblæsere og efter 
undervognsvask med tilpasning af maskinen.

Brugervejledning  
Produktet bør tilføres med maskinens doseringspumpe i henhold til ma-
skinfabrikantens instruktioner. Typisk dosering: 1:1000 eller 1:2000. Do-
seringen bør justeres efter formålet, så vokseffekten bliver mest effektiv.
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Concept Super Skum 
(Super Foam)  
Varenummer  4531025      
Indhold 25 l plastdunk  
   

Concept Cascade Shampoo  
(Wash ’n’ Gloss) 
Varenummer  4531225      
Indhold 25 l plastdunk 

Nano Fast Dry Finish  
(Super voks) 
Varenummer 4531505     
Indhold 5 l plastdunk 

Nano Fast Dry Finish  
(Super voks) 
Varenummer 4531525     
Indhold 25 l plastdunk 

Salttabletter, Broxetten      
Varenummer  45354                 
Indhold   25 kg / sæk 

Tekniske data

Produkter

Automatisk bilvask

Super Skum 
(Super Foam)  
 
En synergistist blanding af 
anioniske og amphotære 
vaskemidler i en vandbase. 
 

Klar glat væske

Karakteristisk

6 - 9,5

0 oC

Fuldstændig opløselig

Rumtemperatur.  
Beskyttet mod frost.

2 år uåbnet emballage

Cascade Shampoo  
(Wash ’n’ Gloss) 
 
 En kompleks blanding 
af nonionic og anionis 
overfladeopløsninger, 
konserveringsmidler, 
farve og vand.

Grøn væske, let tyktflydende

Karakteristisk

9

Fuldstændig opløselig

Rumtemperatur.  
Beskyttet mod frost.

2 år uåbnet emballage

1 – 3 

Nano Fast Dry Finish  
(Super voks) 
 
En kompleks blanding af 
nano overfladeopløsninger, 
konserveringsmidler, farve  
og vand. 

Lys transparent væske

Karakteristisk

1 

4,03

Fuldstændig opløselig

Rumtemperatur.  
Beskyttet mod frost.

2 år uåbnet emballage

Kemisk indhold  
 
  
 

Udseende

Lugt

Massefylde

PH

Frysepunkt

Opløselighed i vand

Opbevaring 

Holdbarhed

MAL kode (koncentreret)

02
19


