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PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELE:
ARBEJDS 
METODER:

DOSERING:

GODKENDELSER:

UDARBEJDET DEN: VARENUMMER:

BEMÆRK!

SIKKERHED: 

EMBALLAGE

Nautilus®
Olie- snavsfjerner

Til rengøring og rensning af motorer, bremser, 
maskindele, bogier, last- og tankbiler, 
entreprenørmateriel, skibe og værkstedsgulve. 
Også særdeles velegnet til afrensning af sod 
efter brandskader.

Manuel rengøring: 1-3 % 
I gulvvaskemaskiner: 2 % 
Ved brandskadesanering: 1-5 % 
 
Maskin og motorrengøring: 
Temp. 60-90 grader C: 1-2 % 
Temp. 0-60 grader C: 5 % 
 
I højtryksrenser bruges doseringshane og /eller skumudstyr. 
 
pH værdi i brugsopløsning: 100 % ca. 13 - 5 % ca. 12 og 2 % ca. 
11.

Påføres med børste, svamp eller forstøversprøjte. 
Reaktionstid 1-5 min. Afskylles grundigt med vand (bedst 
under tryk). Svære fedthinder oversprøjtes evt. flere 
gange. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt.  
BEMÆRK! Ved forstøvning skal bruges støvmaske og 
øjenværn eller ansigtsskærm. 
 
Bremsevasker opvarmes til ca. 80 grader C. Bremserne 
oversprøjtes indtil snavs og fedt er væk. Ingen 
efterskylning. Husk smøring.  
 
Vask af værkstedsgulve med gulvvaskemaskine. 
Maskinen vasker og suger i en proces. Ved meget 
snavsede gulve køres arealet over 2 gange, 1. gang 
uden vandsuger. Det kan være nødvendigt at bruge 
skumdæmper i snavsvandstanken (alternativt bruges 
SPULE-RENS lavtskummende). 
 
Ved udledning gennem olieudskiller. Separationstid ca. 
1/2 time. Udskiller bør rumme min. 2 timers vandforbrug. 

Mindre modstandsdygtige malinger kan 
angribes. Blandingen bør ikke tørre ind, heller 
ikke på vinduesglas. Undgå brug i stærk sol.

- Fjerner effektivt olie, fedt, sod og vejsnavs uden 
manuel bearbejdning på alle overflader. 
 
- Specelt velegnet til rensning af motorer og 
maskindele, hvor det ikke er muligt at arbejde med 
opløsningsmidler. 
 
- Et foretrukkent middel til afrensning af sod efter 
brandskader. 
 
- Lav dosering, hurtigt virkende og alsidig i brug.

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle) 
25 ltr. plastdunk (12 stk./palle) 
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)
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