ENTER BILSCHAMPO
5- & 30-liters dunkar

A500 0005/30, BS
ENTER BILSCHAMPO är ett högkoncentrerat
medel som är avsett för fordonstvätt, i första
hand med svamp eller borste. Det är även lämpligt för automat eller högtryckstvättar med injektor för maskinell fordonsrengöring. ENTER
BILSCHAMPO innehåller vax vilket gör att den
lämnar en blank och smutsavvisande yta efter
tvätt som i sin tur leder till att det skyddar lacken
på fordonet.
ENTER BILSCHAMPO är oerhört koncentrerat vilket gör att den blir väldig dryg och ekonomisk att använda, samtidigt som den räcker
länge. Bilschampot är biologiskt nedbrytbart
med ett pH på ca 10,0.
ANVÄNDNING
Manuell tvätt; spola först av fordonet med vatten, schamponera med svamp eller borste och
skölj eller spola av med rent vatten. Ett bra tips är att hälla i bilschampo i hinken före du spolar
i vatten med en hård stråle, då bildas ett effektivt rengörande skum.
Automat- eller högtryckstvätt; spruta på schampolösningen på fordonet med injektor. Låt det
verka några minuter, spola därefter med rent vatten i automat- högtryckstvätten
DOSERING
15-30 ml bilschampo till 10 liter vatten
INNEHÅLL
Tensider, konserveringsmedel, vax, färg samt vatten
Ej märkningspliktig

SPOLARVÄTSKA PERSIKA/ÄPPLE
1-liters flaskor

A502 0001/503 0001, SPVP/SPVÄ
SPOLARVÄTSKA PERSIKA är en koncentrerad och effektiv spolarvätska för åretruntbruk med frostskydd som löser saltsmuts,
oljefilm, insekter och vägsmuts. Den har låg
fryspunkt och är spädningsbar till önskad
frystemperatur. Produkten passar alla fordons vindrute- och strålkastarspolare. Spolarvätskan skadar ej billack eller aluminiumlister.
Biologiskt nedbrytbart.

pH ca. 7,0

ANVÄNDNING
Dosera den koncentrerade spolarvätskan direkt i spolarvätskebehållaren, fyll på med vatten till
beräknad köldbeständighet, eller för sommarbruk. Dosera enligt tabellen nedan.
DOSERING
Vinterbruk köldbeständighet
Koncentrerad spolarvätska……………………............till -40o C
Spädning 1:1 spolarvätska/vatten…………….............-20- -30o C
Spädning 1:2 spolarvätska/vatten …………...........….-15- -20o C
Spädning 1:3 spolarvätska/vatten …………...........….-10- -15o C
Spädning 1:4 spolarvätska/vatten ……………............-5- -10o C
Spädning 1:5 spolarvätska/vatten…………...........…..-1- -5oC
Sommarbruk……1 del spolarvätska spädes med 8-10 delar vatten.
INNEHÅLL
IRRITERANDE. Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av spraydimma. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta läkare och visa denna
förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation. Innehåller: Etanol >30 %, 2-propanol 15-30 %

SPOLARVÄTSKA
1-liters flaska/5-liters dunk/30-liters dunk

A501 0001/5/30, SPV
ENTER SPOLARVÄTSKA är en högkoncentrerad spolarvätska som används
till vindrutor och strålkastarspolare till
alla fordon. Den rengör effektivt dina
vindrutor.
ENTER SPOLARVÄTSKA har till funktion att frostskydda och lösa oljefilm,
salt, insekter och vägsmuts året runt.
Den är biologiskt nedbrytbar.

ANVÄNDNING
ENTER SPOLARVÄTSKA – för klarsynthet!
DOSERING
Koncentrerad

till -30 - -40o C

1 del spolarvätska/1 del vatten

till -20 - -30o C

1 del spolarvätska/2 delar vatten

till -15 - -20o C

1 del spolarvätska/3 delar vatten

till -10 - -15o C

1 del spolarvätska/4 delar vatten

till - 5 - -10o C

1 del spolarvätska/5 delar vatten

till -1- - 5o C

1 del spolarvätska/6-7 delar vatten

till sommarbruk

INNEHÅLL
Dipropanol, etanol, anjoniska tensider, färg

Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen spola genast med
mycket vatten, kontakta läkare. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt
för barn. Innehåller dipropanol 20-40 %.

1-liters flaska/5-liters dunk

ENTER FORMULA 3
A505 0001/5, BS3

ENTER FORMULA 3 är ett unikt miljöanpassat högeffektivt rengöringsmedel som avfettar,
schamponerar och vaxar i ett moment och ger ett super-glänsande tvättresultat.
Det löser effektivt vägsmuts, fett, saltavlagringar och asfaltsfläckar och efterlämnar ett tunt
skyddande vaxskikt som ger fordonslacken en snabbtorkande blank yta.
ENTER FORMULA 3 innehåller en fettsyraester, baserad på vegetabiliskt kokosfett. De ingående komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska för vattenorganismer.
ANVÄNDNING
Spola bilen med vatten och lägg på FORMULA 3 med en våt svamp. Tvätta en mindre yta i taget. Skölj därefter bilen med vatten och eftertorka om så önskas med sämskskinn.
DOSERING
Produkten användes som koncentrat.
INNEHÅLL
Nonjontensider, tetrakaliumpyrofosfat
IRRITERANDE, irriterar ögon och hud. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa etiketten.

ENTER BILVÅRDSHINK
ENTER BILVÅRDSHINK innehåller att du behöver för att hålla din bil ren och snygg invändigt och utvändigt. Produkterna innehåller noggrant utvalda miljövänliga och högeffektiva bilvårdsprodukter anpassade efter svenska och skandinaviska förhållanden. I ENTER BILVÅRDSHINK ingår:
A510 0001, BVH
FLUGBORT
-ett milt alkaliskt medel som snabbt och effektivt avlägsnar flug- och insektsrester ifrån front
och vindruta.

FÄLGTVÄTT
-en högeffektiv specialprodukt för rengöring
av fälgar.
SPRAYWAX

SPOLARVÄTSKA SOMMAR
-spolarvätska speciellt framtagen för sommarbruk som löser rester av insekter på vindrutan.

MILJÖAVFETTNING
-ett miljöanpassat avfettningsmedel, avsett för
rengöring av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och
ytor.
-ersätter traditionella petroleumbaserade medel
och kan användas både som avfettningsmedel
och schampo för fordonstvätt.
-innehåller en fettsyraester, baserad på vegetabiliskt kokosfett. De ingående komponenterna
är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska
för vattenorganismer.
FÖNSTERPUTSMEDEL
-med imskydd som motverkar att imma och
kondens bildas på fönster, speglar eller insidan
av vindrutan.
-för invändig rengöring för vindrutor och
backspeglar

-Det snabba och enkla sättet att vaxa bilen.
-ger en varaktig högglans, förseglar lacken och
bevarar dess egenskaper.

VAXSCHAMPO
-ett modernt, koncentrerat
fordonsschampo med vaxemulsion som löser
vägsmuts, fett, salt samt dieselavlagringar.
-efterlämnar ett tunt skyddande vaxskikt som
ger fordonslack en snabbtorkande blank yta.
-innehåller inget metasilikat vilket gör den
skonsam för lacken.
VINYLTVÄTT
-en effektiv produkt avsedd för tvätt invändigt
på detaljer av plast, gummi, konstläder och
vinyl.
LUKTFÖRBÄTTRARE
CITRON
-avlägsnar och förebygger dålig lukt i bilar,
väntrum, toaletter, och omklädningsrum.

ENTER BILVÅRDSSPRAYER

500 ml

A511 2500, SW
ENTER SPRAYVAX är det snabba och enkla sättet när du ska vaxa
bilen! Medlet ger en varaktig högglans då det förseglar lacken och bevarar dess egenskaper. Tvätta bilen med vaxschampo och skölj av med
vatten. Spraya på vaxet på den fuktiga ytan. Behandla endast en mindre yta i taget. Torka med sämskskinn, polerduk/trasa eller en fuktig
svamp. Fördela vaxet jämt och ta bort överflödigt vatten. Används
som koncentrat.
A512 2500, FB
ENTER FLUGBORT är ett milt alkaliskt medel som snabbt och effektivt avlägsnar flug- och insektsrester ifrån front-och vindruta.
Spraya ytan som ska rengöras, låt verka och skölj noggrant. Vid intorkade rester gnugga först med en svamp innan tvätt. Medlet kan också
sprayas på innan tvätt i automat. Färdig brukslösning. Får ej användas i
direkt solsken eller på matta oxiderade ytor.

A513 2500, VT
ENTER VINYLTVÄTT är en effektiv produkt avsedd för tvätt invändigt på detaljer av plast, gummi, konstläder och vinyl.

A514 2500, FGR
ENTER FÄLGRENT är en högeffektiv specialprodukt för rengöring
av fälgar. Produkten avlägsnar snabbt och effektivt svår smuts som sot
och bromsdamm. Produkten bör inte användas på rostfria och kromade ytor. Färdig brukslösning.

