
www.smartab.com
Hållnäsgatan 14
752 28 UPPSALA
Tel: 018-15 31 00 

SMARTAB HI-TECH CHEMICALS

FORDONSKEMIKALIER • RENGÖRINGSPRODUKTER • TVÄTTHALLSUTRUSTNING • MASKINER • TILLBEHÖR

TRUCKWASH 39
FORDONSRENGÖRING

Högkoncentrerad alkalisk avfettning 
med vax

• Högkoncentrerad
• Mycket effektiv
• Innehåller vax

Truckwash 39 är en alkalisk avfettning för avlägsnande av olja, fett och  trafikfilm på hårda ytor. Produkten har en mycket speciell formulering som
gör den mycket lättanvänd  samt efterlämnar en blank, ren och lättvättad yta. 

BRUKSANVISNING: Produkten skall alltid spädas med vatten innan användning. För att underlätta blandning kan Smartab blandarutrustning med
fördel användas. Skölj av lös smuts från ytan.  Påför produkten med lågtrycksspruta eller genom högtryckstvätt inställd på kemikaliepåläggning. Låt
produkten verka ca 5 minuter och skölj av noga med högtryck, vid behov bearbeta ytan med borste. Påför och spola alltid av kemikalie nedifrån och
upp för att undvika rinnmärken.  

SPÄDNINGSFÖRHÅLLANDEN:  Vinter som avfettning ca 1:18-1:30 med vatten. Sommar som avfettning ca 1:60-1:80 med vatten.  För optimal
spädning rådfråga din lokala representant från Smartab. 

OBS! Låt aldrig produkten torka in på någon yta. På känsliga material såsom lättmetaller etc, prova först på en liten yta innan hela fordonet tvättas.
Använd aldrig denna produkt på heta ytor. Kontrollera med din lokala representant från Smartab om du är osäker angående produktval.

VATTENSPÄDBAR AVFETTNING

KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer, om så ej sker gäller ej leverantörens produktansvarsförsäkring.

FARA H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P362+P364
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  

Innehåller: C9-C11 Alcohol ethoxylate (6), 1-Propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 (even numbered) acyl derivs.,
hydroxides, inner salts, NATRIUMHYDROXID

CT39102B
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TRUCKWASH 39
Högkoncentrerad Alkalisk 

Avfettning Med Vax

UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE)

1

CT39102D

FARA H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem
innan de används igen.  Innehåller: C9-C11 Alcohol ethoxylate (6), 1-
Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-,
N-C8-18 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts,
NATRIUMHYDROXID

LOKALVÅRD

KEMISK PRODUKT ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Denna produkt skall endast användas i enlighet med leverantörens informationer, om så ej sker gäller ej leverantörens produktansvarsförsäkring.

Truckwash 39 är en alkalisk avfettning för avlägsnande av olja, fett och  trafikfilm på hårda ytor.
Produkten har en mycket speciell formulering som gör den mycket lättanvänd  samt efterlämnar
en blank, ren och lättvättad yta. 

BRUKSANVISNING: Produkten skall alltid spädas med vatten innan användning. För att
underlätta blandning kan Smartab blandarutrustning med fördel användas. Skölj av lös smuts
från ytan.  Påför produkten med lågtrycksspruta eller genom högtryckstvätt inställd på
kemikaliepåläggning. Låt produkten verka ca 5 minuter och skölj av noga med högtryck, vid
behov bearbeta ytan med borste. Påför och spola alltid av kemikalie nedifrån och upp för att
undvika rinnmärken.  

SPÄDNINGSFÖRHÅLLANDEN:  Vinter som avfettning ca 1:18-1:30 med vatten.
Sommar som avfettning ca 1:60-1:80 med vatten.  För optimal spädning rådfråga din lokala
representant från Smartab. 

OBS! Låt aldrig produkten torka in på någon yta. På känsliga material såsom lättmetaller etc,
prova först på en liten yta innan hela fordonet tvättas. Använd aldrig denna produkt på heta
ytor. Kontrollera med din lokala representant från Smartab om du är osäker angående
produktval.

CAUSTIC ALKALI
LIQUID, N.O.S. 

(SODIUM HYDROXIDE) 
UUNN  11771199

Produktkod: 113D

Hållnäsgatan 14, 752 28 Uppsala. Tel: 018-153100 Fax: 018-153101
www.smartab.com
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TRUCKWASH 39
Högkoncentrerad Alkalisk 

Avfettning Med Vax

VATTENSPÄDBAR AVFETTNING

Truckwash 39 är en högkoncentrerad alkalisk avfettning som 
innehåller vax. Produkten avlägsnar effektivt olja, fett och 
trafikfilm på hårda ytor. Truckwash 39 har en mycket speciell 
formulering som gör produkten mycket lättanvänd samt 
efterlämnar en ren och lättvättad yta.

Truckwash 39 är ett högkoncentrat och skall spädas med 
vatten. Genom att välja ett högkoncentrat så gör man 
ett bra val både för ekonomin och för miljön. Att köpa ett 
högkoncentrat är ofta lite dyrare än att köpa en färdigblandad 
produkt, men brukslösningspriset är alltid betydligt lägre och 
genom att man inte fraktar omkring onödigt vatten så värnar 
man även om miljön genom minskade koldioxidutsläpp. 
Truckwash 39 finns med på kemikaliesvepets lista över 
godkända fordonstvättmedel.

Produktinformation

Varumärke:
Produktkod:
Bruksanvisning:

Mängd:
Förpackning:

Autosmart™

25 L, 205 L, 1000 L 

113D, 113B, 113I

Dunk 25 liter, Fat 205 liter, 
IBC 1000 liter

Läs alltid säkerhetsdatablad 
och etikett innan användning.

Blanda Truckwash 39 enligt 
etikett. Lägg ut produkten och 
låt verka i cirka 5 minuter.

Skölj av med vatten.
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