
• Koldaffedter til rensekar
• Motorrens
• Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt

Anvendes ufortyndet. Kan afskylles 
med vand. Må ikke opvarmes.

Prior Solvent E

Varenr: 12092-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

RENT SKIB
RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

AFFEDTNING OG RENGØRING

Besma er en dansk producent af affedtnings- og 
rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på 
eget laboratorium på fabrikken i Vejle. Man kan 
ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra 
begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen 
hos Besma. 

Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter 
ISO 14001. Der bliver således ikke produktudviklet 
eller produceret uden, at der er taget højde for 
påvirkning af både arbejdsmiljøet og det eksterne 
miljø. 

Gennem god, daglig dialog med branchens 
professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at 
levere omkostningseffektive løsninger, der 
samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver 
minimal belastning i det eksterne miljø. 

Certi�ed to ISO 14001
www.besma.dk
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Rengøring og affedtning af dæk, tank og lastrum, maskinrum og andre områder ombord. 
Rensevæsker af høj kvalitet, der dækker dine behov for fjernelse af rust, sod, kalk og affedtning 
af maskiner, værktøjer, filtre og pumper med mere - uden at gå på kompromis med sikkerheden 
eller miljøpåvirkningen.

Tlf. +45 6013 4657

• All-round affedtning og rengøring
• Manuel vask og affedtning
• Til alle overflader, der tåler vand
Blandes med vand. Skummer.
Varmt vand forstærker virkningen.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Maxi3  All-round

Varenr: 11113-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L

Nocor Rustfjerner

Varenr.: 11189-
Emballage str.:
10L, 20L, 210L

• Rustfjerner til stål- og jernflader
• Surt rengøringsmiddel
• Neutraliserer rustangreb

Anvendes ufortyndet eller blandes med 
koldt vand. Afskylles med koldt vand.

Alvask Heavy OFFshore

Varenr.: 11044-
Emballage str.:
10L, 20L, 210L, 1000L

• Velegnet til grov affedtning
• Opløser olie, sodpartikler, koks, fedt,  
 smuds, bremsestøv og voks
Blandes med vand. 
Varmt vand forstærker virkningen. 
Godkendelse: OSPAR/HOCNF

Alvask OFFshore

Varenr.: 11040-
Emballage str.:
10L, 20L, 210L, 1000L

• Affedtning og rengøringsmiddel
• Opløser olie, sodpartikler, koks, fedt,  
 smuds, bremsestøv og voks
Blandes med vand. 
Varmt vand forstærker virkningen. 
Godkendelse: OSPAR/HOCNF

• Rust, sod og kalkfjerner
• Fjerner effektivt rust på stål og jern
• Fjerner flyverust

Blandes med koldt vand.
Efterskylles grundigt med rent vand.

Ultra B

Varenr: 11191-
Emballage str.:
1L, 5L, 10L, 20L, 210L


