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Produktinfo:
Varenr. Størrelse Produkt

15000 25 liter Konsentrat

15001 100 liter Konsentrat

15002 200 liter Konsentrat

15003 1000 liter Konsentrat

Vask av bil med WASHpro. WASHpro er 
kun påført med sprøyte og spylt av med 
høytrykkspyler. Det er ikke brukt noen form 
for mekanisk skrubbing.

Vask av inntørket slurry på ventil

WASHpro biologisk nedbrytbar høytrykksvask/
avfetting i en operasjon. Trafikkfilm, asfalt, veisalt 
og inngrodd smuss/belegg fjernes enkelt.

KONSENTRERT VASKE- OG AVFETTINGS-
MIDDEL MED MANGE BRUKSOMRÅDER

WASHpro gjør de mest krevende rengjøringer enkle.  
Dusj på WASHpro, la det virke noen minutter før avspyling 
med høytrykk. Etter at objektet er tørt, får det en skinnende 
blank og ren overflate.  

KJEMISK SAMMENSETNING 
Vannbasert alkalisk vaske- og avfettingsmiddel med 
bakteriehemmende effekt. Inneholder 5 % ikke-
ioniske overflateaktive stoffer, parfyme. Uten fosfat.

BRUKSMÅTE
WASHpro konsentrat blandes i vann fra 3 til 20 %, 
avhengig av smusstype. For høytrykkspyling er 
anbefalt dosering ca 4-8 % om sommeren og 
10-15 % ved vintervask. Effekten økes ved bruk av 
varmt vann.

“Jeg har kjørt tankbil i 20 år med det meste som kan lastes av kjemikalier, bl.a. fra: 
Dyno, Borregaard Kjemi, Casco, Bayer Chemi, ICI  for å ha nevnt noen.  
Har vasket mye forskjellige kjemikalier, deriblant mye som går og har gått til 
oljeindustrien. Senere har jeg arbeidet i Dyno Nobel i 20 år som også har vært en 
utfordring for vaskemiddel. Har de siste 5 årene vasket, og hatt ansvar for vask 
av forskjellige tanker og produkter hos SR Group. Vi har prøvd mange forskjellige 
vaskemidler til bruk for utvendig vask av bilparken vår.

 
Istedenfor å ha mange forskjellige produkter, dekker 
WASHpro det meste av det som vi har brukt for. Det 
gir økonomisk gevinst og et oversiktlig varelager.  
Når det gjelder vask av kjemikalier, er WASHpro et 
meget anvendelig  produkt. Jeg har, gjennom tester 
og utprøving av dosering, vasketrykk- og temperatur, 
oppnåd fantastiske vaskeresultater.

-jeg må bare anbefale dette produktet.”

Øystein Lundemo - SR-Group


