
• Koldaffedter til rensekar
• Motorrens
• Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

Anvendes ufortyndet. Kan afskylles 
med vand. Må ikke opvarmes.

Prior Solvent E

Æ120923 - 5 ltr.
Æ120920 - 20 ltr.
Æ120926 - 210 ltr.

INDUSTRI
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

AFFEDTNING OG RENGØRING

Besma er en dansk producent af affedtnings- og 
rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på 
eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Man kan 
ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra 
begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen 
hos Besma. 

Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter 
ISO 14001. Der bliver således ikke produktudviklet 
eller produceret uden, at der er taget højde for 
påvirkning af både arbejdsmiljøet og det eksterne 
miljø. 

Gennem god, daglig dialog med branchens 
professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at 
levere omkostningseffektive løsninger, der 
samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver 
minimal belastning i det eksterne miljø. 

Certi�ed to ISO 14001
www.besma.dk
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Rensevæsker af høj kvalitet, der dækker dine behov for fjernelse 
af sod, fedt, olie og affedtning af maskiner, værktøjer, filtre og 
pumper med mere - uden at gå på kompromis med sikkerheden 
eller miljøpåvirkningen.

• All-round affedtning og rengøring
• Manuel vask og affedtning
• Til alle overflader, der tåler vand
Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Maxi3  All-round

Æ111133 - 5 ltr.
Æ111130 - 20 ltr.
Æ111136 - 210 ltr. 

Aerop3

Æ110063 - 5 ltr.
Æ110060 - 20 ltr.
Æ110066 - 210 ltr.

• Alkalisk flyrensevæske.
• Udvendig rengøring af fly.
• Rengøring af interiør i fly. 
Godkendt efter standarderne:
AMS 1526C, Boeing D6-17487, 
Douglas Aircraft CCSD CSD No.1. 

• Meget stærk alkalisk sæbe. 
• Opløser fedt, olie, talg, snavs.
▪  Kan anvendes som aflakker.
Blandes med koldt vand. Påføres med 
børste, sprøjte eller højtryksrenser. 
Kan bruges i kogekar. Efterskylles 
grundigt med rent vand.

Multex

Æ111063 - 5 ltr.
Æ111060 - 20 ltr.
Æ111066 - 210 ltr.

• Almindelig vask og grovrens af 
   kølevogne, lastbiler, presenninger,    
   personbiler, containere m.v. 

Blandes med varmt eller koldt vand. 
Efterskylles grundigt med rent vand.

Alvask

Æ110103 - 5 ltr.
Æ110100 - 20 ltr.
Æ110106 - 210 ltr.

• Grov affedtning og rengøring
• Gulvvask, motorrens, fælgrens
• Maskin- eller manuel vask

Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.

Maxi3 Industrirens

Æ110343 - 5 ltr.
Æ110340 - 20 ltr.
Æ110346 - 210 ltr.


