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StripAll er en alkalisk rensevæske hvis opp-
gave er å fjerne alt annet enn selve metal-
let, enten dette er rust, maling, lakk, sot eller 
avleiringer. Formelen skal være over 40 år 
gammel og het tidligere Hexagen, men siden 
2007 er disse kjemikaliene produsert av Sel-
jord Varmeservice AS under navnet StripAll.

Deler som skal behandles med midde-
let, må legges i et karbad, og den viktigste 
egenskapen er at det fjerner gravrust uten å 
etse, sånn at du trygt skal kunne bruke det 
på utsatte steder, som for eksempel sylinder-
vegger i motorer. På denne måten slipper du 
både risikoen og den fysiske anstrengelsen 
det gjerne er med sliping eller sandblåsing. 

Effektivt med varme
StripAll kan brukes i kald tilstand, men den 
kjemiske reaksjonen blir først optimal ved å 

varme opp væsken til 65 grader. For å teste 
middelet i liten skala, fant vi fram topplok-
ket på en nær 100 år gammel vedfyrt kom-
fyr og la den i en kjele og skrudde på var-
men. Allerede etter en halvtime hadde mye 
av rusten løst seg opp, og etter å ha ligget i 
tre timer framstod overflaten nesten som ny. 
Om det hadde vært et motordeksel, hadde vi 
nok latt det ligge over natta, men den korte 
liggetiden poengterer hele effekten.

For gjenbruk
StripAll fås ferdig blandet i kanner på fem 
eller 10 liter. Trenger du å fylle opp et helt 
badekar, er det imidlertid mer økonomisk å 
kjøpe det i pulverkonsentrat og blande selv. 
Væsken kan brukes om igjen mange ganger, 
så lenge du sørger for at den ikke fordamper. 

For de store jobbene kan produsenten 
også levere spesialtilpassede stålkar med inte-
grert varmeelement. 

StripAll
Produsent: Drake Chemicals/Seljord 
Varmeservice AS
Pris ferdig blandet: 416 kroner (10 liter)  
Nettside: www.strip-all.com/no/

Rustfritt på 

1-2-3
Enten du skal restaurere en hel veterantraktor eller bare 
pusse opp noen gamle deler, kan fjerning av rust ta motet fra 
deg. Dette middelet gjør pussejobben til en lek.

Før og etter: Vårt lille 
testobjekt var fullstendig 

overgrodd av rust. Slik ble 
resultatet etter tre timer i 

en kjele med StripAll. 

Før og etter: StripAll 
fungerer bra til restau-
rering eller overhaling 
av motorer og maskin-
deler. Her er produsen-
tens egne bilder.
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