Nytt sortiment Prowash Sweden

Oljeindex
• Har optimerat påverkan från produktmixen som används i tvätten, exempel
asfaltborttagare, Mikro och Alkalisk avfettning så att de skall separera snabbare
I oljeavskiljaren

Tensider
• Nya Tensider – Mindre lukt från Tensider. Exempel WheelTecs Ultra

Vattenhårdhet
• En produktserie för alla typer av hårdhet på vattnet

Borstschampo
• Ett borstschampo för hela marknaden.
• Vi har tagit de bästa från BX 540 och BrushTecs Ultra.
• Designat det för både mjuk och hårt vatten.
• Neutraliserar alkaliska kemikalier som används i avfettningen och
bidrar till ett bättre torkresultat.

Vattenåtervinning
• Mindre påverkan på reningsverket med nya förbättrade formuleringar

Tork
• Torkresultat– Nya ytaktiva ämnen som används för förtvättsprodukter
som är mycket lättare att skölja av.
• Förbereder för ett bättre torkresultat

Byte från Gamla till Nya produkter
•
•
•

Nya och gamla produkter är kompatibla och kan blandas i förvaringsemballaget.
Använd först den gamla produkten så långt lagret räcker.
För att kunna ha fördelarna med ny produkt så snart som möjligt, fyll upp
förvaringsemballaget med ny produkt när du har mindre än 30% kvar av den
gamla produkten i förvaringsemballaget.

•
•

Kontrollera regelbundet och vid skifte till nya produkter att förvaringsemballagen är rena och att de inte är förorenade med smuts eller andra
kemikalier. I vissa fall behöver förvaringsemballaget bytas ut.
Ändra etiketten vid byte av produkten.

Översättningstabell för byte av Produkt
Nuvarande kem

Nya kem

Name

Name

Asphalt Remover AX 120

TAR 107

Prewash Micro MX 240

MicroTecs Ultra

Prewash Alkaline FX 310

Prewash Power

Prewash Alkaline FX 320

Prewash Power

Alkaline Foam SX 490

FoamClean Citrus

Alkaline Foam SX 460

Foamclean Classic

Shampoo BX 540

BrushTecs Ultra

ShineTecs Jet

SelfTecs Ultra

Drying TX 660

DryTecs Ultra

RainTecs Ultra

ShieldTecs Ultra

Prewash Micro MX230

MicroTecs Ultra

BayCleaner OX 740

BayClean Classic

Svanen märkning – Innovativa kemiska produkter av högsta
klass för professionell tvätt av personbilar

3013 0094

3065 0020

Kemikalier för alla typer av smuts
Asphalt

Asphalt Remover
Tar Remover Forte
• Nytt recept från och med 2020/2021.
•

Förbättrad effekt på Asfalt

•

Inga hala golv

•

Separerar snabbare i oljeavskiljare

Asphalt

•

Perfekt som extra avfettning under
vintertid för asfalt.

•

Innehåller lösningsmedel som uppfyller de
höga kraven för att Svanenmärkas.

Annan info:
•

Förpackning: 25 lit och 200 lit

0,7 lit

3013 0094

ready-to-use

30 sec

Mikro Avfettning
MicroTecs Ultra
•

Optimerad för användning
tillsammans med kallavfettning samt
alkalisk avfettning.

•

Ytaktiva medel som är lättare att
skölja av, vilket bidrar till ett bättre
torkresultat.

Annan info
•

Ersätter: Prewash Micro MX 240,

•

Förpackning: 10 lit och 200 lit

Asphalt

•

Perfekt som extra avfettning vintertid.

•

Innehåller en kraftfull blandning av ytaktivt ämne
som löser smuts från vägen, fet ,salt och lätt
asfalt.

•

Blandas med vatten samt med hydrominder.

1020%

3013 0094

30 sec

Alkalisk Avfettning
Prewash Power
•

Ytaktiva medel som är lättare att
skölja av, vilket bidrar till ett bättre
torkresultat.

•

Bättre miljö i tvätthallen, mindre lukt
från produkterna.

•

Optimerad för användning
tillsammans med kallavfettning samt
mikro.

Annan info
•

Ersätter : Prewash Alkaline FX 320,
Prewash Alkaline FX 310,

•

Förpackning: 10 lit och 200 lit.

•

Innehåller en kraftfull tensidblandning som
löser vägsmuts fet smuts och salt.

•

Blandas med vatten eller Hydrominder.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

Vinter
4-5 %

3013 0094

Sommar
2-3%

30 sec

Flugbortagning
InsecTecs Ultra
•

Ingen ändring

Annan information:
•

Förpackning: 10 lit

•

Perfekt som extra avfettning på sommaren.
Säker på varma ytor. Designad för att ta
bort insekter på bästa möjliga sett.

•

Blandas med vatten eller hydrominder.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

10 %

30 sec
3013 0094

Fälgtvätt
WheelTecs Ultra
• Nytt recept med samma höga
prestanda.
•

Nya ytaktiva ämnen för att reducera
dålig lukt från produkten.

•

Blandas med vatten eller
hydrominder.

Annan info
•

•

Perfekt som fälgtvätt- under sommar och
vinter.

•

Innehåller en kraftfull tensidblandning som
effektivt löser envis smuts ,salt, oxider och
bromsdamm.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

Förpackning: 10 lit

10-20
%

3013 0094

30 sec

Skum
FoamClean Classic
• Skum med neutral pH. Löser lätt
vägsmuts.
•

Ger ett jämnt skum.

•

Designad för hårt och mjukt vatten.

Annan info:
•

Ersätter: Foam SX 460

•

Färg: Ljusgrön

•

Förpackning: 10 lit

•

Kan användas året runt.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

20-40
ml

3013 0094

30 sec

Alkaliskt Skum
FoamClean Citrus
• Ett skum för alla marknader.
•

Designad för hårt eller mjukt vatten.

•

Aktivt skum. Mycket bra
rengöringsprestanda.

•

Parfym - Citrus

Annan info:
•

Ersätter : Alkaline Foam SX 490

•

Färg: Ljusgrön

•

Förpackning: 10 lit och 200 lit

•

Skumavfettning som ökar förtvättsteget.

•

Normal skumbild

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

20-40
ml

3013 0094

30 sec

FoamSensation
FoamSensation Ultra
• Speciellt utvecklad för FoamSensationsystemet.
•

Ger en mjuk och fyllig skumgardin i ditt
FoamSensation-system.

•

Parfym - Hallon

Annan info:
•

Ersätter : FoamClean White – Fresh Mint

•

Färg: Ljusgrön

•

Förpackning: 10 lit

•

Alkalisk skum som effektivt löser trafikfilm.

•

Designad för hårt och mjukt vatten.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

30-40
ml

3013 0094

30 sec

Schampo
BrushTecs Ultra
Ett schampo för alla marknader. Det
bästa från BX540 och BrushTecs
Ultra.
•
•

Designad för hårt och mjukt
vatten.
Neutraliserar alkaliska kemikalier
som används i förtvättssteget och
bidrar till ett bättre torkresultat.

Annan info:
•

Ersätter: Shampoo BX 540,

•

Färg: Gul

•

Förpackning: 10 lit

•

Håller borstarna rena, minskar friktionen
och skyddar mot föroreningar.

•

Skapar en skyddande film mellan borsten
och fordonets lack.

•

Optimerad för biologiskt
återvinningssystem.

30 ml

3013 0094

Polervax
ShineTecs Ultra
•

ShineTecs® Ultra

Ingen ändring

Best shine.

Annan info:
•

Färg: Orange

•

Förpackning: 10 lit

•

Ger djup, distinkt glans.

•

Bevarar och underhåller lacken.
Skyddsskiktet ökar efter varje tvätt, med
“reperationseffekt”

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

30 ml

3013 0094

Polervax
Arctic Shine 860
•

Ingen ändring

Annan info:
•

Förpackning: 10 lit

•

Applicera vaxet efter tvätt och låt
borstarna massera in det, skölj och torka
bilen.

•

Ger en högblank yta och vaxskydd för
lack-, plast-, gummi- och kromytor.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

25-50
ml

3013 0094

Tork
DryTecs Ultra
•

Nytt namn- inga ändringar i
receptet

Annan info:
•

Ersätter: Drying TX 660

•

Förpackning: 10 lit

•

Torkmedel med hög kvalitet.

•

Ger en snabb och effektiv avrinning och ger
lacken en djup glans.

•

Optimerad biologiskt återvinningssystem.

30 ml

3013 0094

Premium Tork
ShieldTecs Ultra
•

Premium tork med integrerat lackskydd.

•

Täcker lacken som en osynlig hud.

•

Skyddar lacken och ger ett utmärkt
torkresultat.

•

Baserat på avancerade polymer med
OMP-teknik.

•

Parfym – Jasmine

Annan info:
•

Ersätter: RainTecs Ultra

•

Förpackning: 10 lit

ShieldTecs® Ultra
Best protection.

•

Skyddar lacken mot kraftiga väder,
miljöföroreningar I luften.

•

Sensationell pärleffekt och enastående
torkresultat.

20-40
ml

3013 0094

Alkalisk Avfettning – Jet Line
PowerClean Jet
•

Ytaktiva medel som är lättare att
skölja av, vilket bidrar till ett bättre
torkresultat.

•

Bättre miljö i tvätthallen, mindre lukt
från produkterna.

•

Innehåller en kraftfull tensidblandning som
löser vägsmuts fet smuts och salt.

•

Blandas med vatten eller Hydrominder.

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

•

Dosering: 55 ml / minut

Annan info:
•

Förpackning: 10 lit

30 sec
3013 0094

Alkaliskt Skum – Jet Line
FoamClean Jet
• Aktivt skum. Mycket bra
rengöringsprestanda.
•

Designad för hårt och mjukt vatten.

•

Parfym - Citrus

Annan info:
•

Färg: Ljusgrön

•

Förpackning: 10 lit

•

Skumavfettning som ökar effekten i
förtvättsteget.

•

Normal skumbild

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

•

Dosering: 60 ml / minut.

30 sec
3013 0094

Tork – Jet Line
DryGloss Jet
•

Ingen ändring.

Annan info:
•

Förpackning: 10 lit

•

Torkmedel med hög kvalitet.

•

Ger en snabb och effektiv avrinning och
ger lacken en djup glans.

•

Optimerad biologiskt återvinningssystem.

•

Dosering: 10 ml / minut.

30 ml

3013 0094

Polervax – Jet Line
SelfTecs Ultra
•

Innovativ polervax för GDS och
manuella tvättar.

•

Skyddar lacken och ger en djup
glans.

•

Bra skumbild.

Annan info:
•

Ersätter : ShineTecs Jet

•

Färg: Orange

•

Förpackning: 10 lit

•

Applicera SelfTecs efter tvätt och borsta in i
ytan.

•

Bevarar och underhåller lacken.

•

Skyddsskiktet ökar efter varje tvätt. Med
“reperationseffekt”

•

Optimerad för biologiska
återvinningssystem.

30 ml

3013 0094

Hallrengöring Sur
Nytt namn – ingen förändring i recept
Step 1 – BayClean Classic
•

Syra för rengöring tvätthall

•

Löser effektivt upp smuts, oxid, rost och
kalkbeläggningar.

•

Annan info:

•

Ersätter : BayClean OX 740

•

Förpackning: 10 lit

3065 0020

•

Används med syrabeständig lågtrycksspruta.

•

Kan med fördel skummas på ytan.

•

Dosering: Späd med vatten. Normal rengöring,
20% kan också spädas med lika delar vatten eller
användas i koncentrat för att ta bort mycket svåra
fläckar.

•

Innehåller inte Saltsyra.

Hallrengöring Alkalisk / Micro
Ingen ändring i produkt serien
Step 2 – Alka BayClean
•
•
•
•

Stark alkalisk produkt för rengöring av tvätthall
Löser effektivt olja, vax och annan smuts.
Neutraliserar ytan efter användning av
BayClean Classic
Späd med vatten. Normal rengöring, 20%.
Kan också spädas ut med lika delar vatten
eller användas koncentrerat för att ta bort
mycket svåra fläckar.

Ingen ändring i produkt serien
Step 3 – Micro BayClean
•
•
•

Asfaltbortagare för rengöring i tvätthall.
Tar bort lättare asfalt
Späd med vatten. Normal rengöring, 20% kan
också spädas ut med lika delar vatten eller
användas koncentrerat för att få bort svåra
fläckar.

•

Annan info:

•

Förpackning: 10 lit

Annan info:
•

Förpackning: 10 lit

3065 0020

3065 0020

