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SMARTAB HI-TECH CHEMICALS

FORDONSKEMIKALIER • RENGÖRINGSPRODUKTER • TVÄTTHALLSUTRUSTNING • MASKINER • TILLBEHÖR

TRUCKWASH 66 
WINTER

FORDONSRENGÖRING

Högkoncentrerad extra stark  
alkalisk avfettning

• Högkoncentrerad
• Extra stark
• Anpassad för den svenska vintern

TRUCKWASH 66
WINTER

Koncentrerad Extra Stark Alkalisk Avfettning

Truckwash 66 Winter är en högkoncentrerad extra stark avfettning som framförallt är avsedd för rengöring av tunga fordon. Produkten används med fördel under
vintermånaderna. Fordon såsom entreprenadmaskiner, lastbilar, kapellbilar tvättas med mycket gott resultat. Under sommarhalvåret föreslår vi att Ni ersätter denna
produkt med exempelvis Safe TW 39, Truckwash 39 eller XL4.

BRUKSANVISNING:Påför produkten med antingen Smartab blandarutrustning eller lågtrycksspruta. Låt produkten verka ca 5 minuter innan avsköljning.
Sommaravfettning: 1:40 till 1:60. Vinteravfettning: 1:15 till 1:30. Vid användning av hetvatten ( 50 till 80 grader ) ökar produktens prestanda med ca 40 - 50 procent.

OBS!Använd aldrig TW 66 Winter på heta ytor, och låt aldrig produkten torka in på ytan.

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.

UN 1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION
FARA H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
P260 Inandas inte ångor/sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. 
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 
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: NATRIUMHYDROXID, C9-C11 Alcohol ethoxylate (6), 
1-Propanaminium, 3-amino-N- (carboxymethyl)-N, 
N-dimethyl-, N-C8-18 (even numbered) acyl derivs.,
hydroxides, inner salts.
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FARA H314 orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P260 inandas inte ångor/sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud
grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353
ViD HUDKonTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
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: nATriUmHyDroxiD, C9-C11 Alcohol ethoxylate (6), 
1-Propanaminium, 3-amino-n- (carboxymethyl)-n, n-dimethyl-,n-C8-18
(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts.

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 66 Winter är en högkoncentrerad extra stark avfettning som framförallt är avsedd
för rengöring av tunga fordon. Produkten används med fördel under vintermånaderna. Fordon
såsom entreprenadmaskiner, lastbilar, kapellbilar tvättas med mycket gott resultat. Under
sommarhalvåret föreslår vi att ni ersätter denna produkt med exempelvis Safe TW 39,
Truckwash 39 eller xl4.

BRUKSANVISNING: Påför produkten med antingen Smartab blandarutrustning eller
lågtrycksspruta. låt produkten verka ca 5 minuter innan avsköljning.
Sommaravfettning: 1:40 till 1:60. Vinteravfettning: 1:15 till 1:30. Vid användning av hetvatten (
50 till 80 grader ) ökar produktens prestanda med ca 40 - 50 procent.

OBS! Använd aldrig TW 66 Winter på heta ytor, och låt aldrig produkten torka in på ytan.

SoDiUm HyDroxiDe
SolUTionUUNN  11882244

Produktkod: 122D
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VATTENSPÄDBAR AVFETTNING

TRUCKWASH 66
WINTER

Koncentrerad Extra Stark Alkalisk Avfettning

Truckwash 66 Winter är en högkoncentrerad extra stark 
avfettning som framför allt är avsedd för rengöring av tunga 
fordon. Produkten är speciellt utvecklad för vår svenska 
vinter och rengör snabbt och effektivt fordon såsom 
entreprenadmaskiner, lastbilar och kapellbilar. Truckwash 
66 Winter är en vinteravfettning och under sommarhalvåret 
föreslås att den ersätts med SafeTW39 eller XL4.

Truckwash 66 Winter 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 66 Winter finns med 
på kemikaliesvepets lista över godkända fordonstvättmedel.

Produktinformation

Varumärke:
Produktkod:
Bruksanvisning:

Mängd:
Förpackning:

Autosmart™

25 liter, 205 liter 

122D, 122B

Dunk 25 liter, Fat 205 liter

Läs alltid säkerhetsdatablad 
och etikett innan användning.

Blanda Truckwash 66 
Winter enligt etikett. Lägg ut 
produkten med högtryck och 
låt verka i cirka 5 minuter. 

Skölj av med vatten.
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