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Kjemi- & utstyrskatalogen

Automatvask/Superkonsentrat
Power Wash A-01

Høykonsentrert lavalkalisk
Fasekomponent til Power Wash M-02
eller T-03

Power Wash A-03

Høykonsentrert høyalkalisk
fasekomponent til Power Wash M-02
eller T-03
Produktnummer:
5 L: RA0305
25 L: RA0310
200 L: RA0320

Produktnummer:
5 L: RA0105

Power Wash T-03

IT-467 Skumavfettning Citrus

Høykonsentrert alkalisk
basekomponent til Power A-01
eller A-03.Produktet gir en alkalisk
forvask som raskt og effektivt løser
opp sot, veistøv, trafikkfilm etc.
Velegnet både til børstevask og
høytrykksvask.

Rengjørings- og avfettingsmiddel med
skumeffekt til bruk i selvvaskeanlegg og
bilvaskemaksiner som skum. Produktet er
tilsatt parfyme. Kan brukes som
skumforsterker.

Produktnummer:
5 L: RT0305
25 L: RT0310
200 L: RT0320

R46710 25 liter

Produktnummer

IT-483 Börsttvättschampo Extra

IT-488 Vintertschampo ECO

Produktnummer
R48310 25 liter
R48320 200 liter

Produktnummer
R48805 5 liter
R48810 25 liter
R48820 200 liter

er en alkalisk lavtskummende
børsteshampo for bruk i bil/storbil
vaskemaskiner. Holder børstene rene og
myke.

er en alkalisk børsteshampo med høy
vaskeeffekt for bruk i automatiske
bilvaskeanlegg i vinterhalvåret. Holder
børstene rene og myke.

T-786 Avrinning Eco

IT-750 Foam Polish
Voksbeskyttelse for bruk i
vaskeanlegg med skum-polishsystem. Gir langtidsvirkende glans som beskytter mot
forurensing.

Produktnummer
R78610 25 liter

Produktnummer

er et kombinert tørke- og skyllevoks
for både børstevask og høytrykksvask. Produktet brukes for å få tørre
og blanke biler etter vask.

R78620 200 liter

R75008 10 liter.

Rene øsn ger!
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Alkaliske produkter
Remi Voksshampo 437

Høykonsentrert parfyrmert schampo
med voks for bil- og bussvask.
Etterlater en blank, beskyttende og
smussavvisende vokshinne.
Utmerket for vasking med svamp eller
børste.
Produktnummer
R43705 5 liter
R43710 25 liter
R43720 200 liter

Kjemi- & utstyrskatalogen

Remi Soft 286

er et skånsomt alkalisk rengjørings- og
avfettingsmiddel med veldig gode
rengjørende egenskaper. Produktet
inneholder voks og etterlater en blank
overflate. Remi Soft 286 fungerer bra som et
allroundprodukt. Den fjerner effektivt
sommerens smuss, men fungerer også som
et helårsprodukt.
Produktnummer
R28610 25 liter
R28620 200 liter
R28699 1000 liter

Remi Høytrykksvask 458

er et effektivt høykonsentrert normalskummende alkalisk rengjøringsmiddel
egnet for bruk ved høytrykksvask og i
vaskeanlegg. Inneholder vokseffekt som
gir høy glans og blank overflate.
Produktet fjerner sot, olje, fett, veistøv,
insekt og annen smuss. Remi
Høytrykksvask 458 har mange bruksområder og kan brukes som et
universalmiddel.
Produktnummer
R45810 25 liter
R58200 200 liter
R5810001000 liter

Remi Ultra Grønn 475

er et svanemerket alkalisk rengjørings- og
avfettingsmiddel.Produktet er veldig
konsentrert og tåler dermed høyt
blandingsforhold. Brukes ved vask av kjøretøy,
kapell, containere, landbruks- og
entreprenørmaskiner etc. Meget effektivt som
rengjøringsmiddel ved brannskade-sanering
samt industriell rengjøring av lokaler og detaljer.
Produktnummer
R47501 1 liter
R47510 25 liter
R47520 200 liter
R47599 1000 liter

Remi Kraft 703+

er et parfymert grovrengjøringsmiddel
som er velegnet til gulv- og utstyrsvask
innen all industri. Remi Kraft 703+ kan
også brukes til vask av kjøretøy samt
maskiner og utstyr.
Produktnummer
R70310 25 liter
R70320 200 liter
R70399 1000 liter

Remi Alfa Gul 603

er et parfymert alkalisk lavtskummende
rengjøringsmiddel spesielt tilpasset
gulvvaskemaskiner. Løsner olje, fett, sot
etc. Produktet er svært konsentrert og
tåler dermed høyt blandingsforhold.
Produktnummer
R60305 5 liter
R60310 25 liter
R60320 200 liter

Remi Uniskum 468

er et kraftig, høykonsentrert og
høytskummende alkalisk
rengjøringsmiddel for vask av kjøretøy.
Produktet inneholder store mengder
aktive vaske-råstoffer som effektivt
fjerner
sot, olje, fett og annen smuss.
Produktnummer
R46810 25 liter
R46820 200 liter
R46899 1000 liter

Rene løs inger!
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Alkaliske produkter
IT-418 Wheel Wash Gel

er et tyktflytende alkalisk rengjøringsmiddel
for rengjøring av dekk og felger. Løser raskt
oljerik og inngrodd smuss, veisalt,
bremsestøv, oksid etc. Påfør og la virke noen
minutter, bearbeid ved behov.
Produktnummer
R41805 5 liter
R41810 25 liter
R41820 200 liter

Kjemi- & utstyrskatalogen

IT-638 Detaljtvätt Multi

er et alkalisk flytende lavtskummende
rengjøringsmiddel for delevaskemaskiner med varme. Produktet
korroderer ikke aluminium etc. og kan brukes
på stål, jern, aluminium og
rustfritt stål. Inneholder rusthindrende
middel. Kan brukes i dekk
vaskemaskiner.
Produktnummer
R63810 25 liter
R63820 200 liter

IT-451 Grovrent OC
er et høykonsentrert normaltskummende alkalisk
grovrengjøringsmiddel.
Produktet egner seg for rengjøring innen industri, verksted
og rengjøring av vaskehaller. Produktet brukes der ingen
andre produkter “biter”.
Produktnummer
R45110 25 liter
R45120 200 liter

EXO Car Cleaner

er et høykonsentrert og høytskummende
alkalisk rengjøringsmiddel for vask av kjøretøy.
Exo Car Cleaner fjerner sot, olje, fett, veistøv,
insekter og annen smuss. Produktet leveres med
frisk duft eller uten parfyme. Produktet er lett å
skylle av og etterlater en helt ren og blank
overflate.
Produktnummer
TD84171 20 liter
TD84172 210 liter
TD84168-1 1000 liter
TD84176 210 liter UTEN PARFYME

EXO Viravæk

renser og desinfiserer alle vaskbare overflater uten å etterlate striper.
Også meget velegnet til rengjøring av betalingsterminaler, datautstyr, TV- og PC-skjermer. Produktet etterlater en
antistatisk overflate. Supert til bruk i supermarkeder, kontormiljø, bilforhandlere, utleieselskaper, kantiner,
rengjøringsbyråer etc. og er godkjent til bruk i flyindustrien.
Uten alkohol. Fjerner dokumentert bakterier, sopp og virus (heriblant også Hepatit B og HIV) inklusive COVID19 (SARS2) og
influensavirus. Produktets desinfeksjonsevne er godkjent og testet etter: EN14476:2013+A2:2019 og EN16615:2015
Bruksområde:
Kan brukes på alle vaskbare overflater.
Utmerket til bruk sammen med Microfiberklut eller Polerduk, produktnummer NE0405.
Produktnummer
TD10814, 10 liter

Rene løs inger!
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Kaldavfetting
IT-205 Kallavfettning Quick ECO
er en luktsvak lavaromat kaldavfetting med
emulgator. Produktet brukes til å løse
vanskelig smuss som olje, asfalt, tjære etc.
Produktet passer
godt til delevask hvor det
benyttes petroleumsbaserte
produkter.

IT-215 Kallavfettning Quick
er en luktsvak lavaromat kaldavfetting
uten emulgator. Produktet brukes til å
løse vanskelig smuss som olje, asfalt,
tjære etc.
Produktnummer
R21510 25 liter
R21520 200 liter

Produktnummer
R20510 25 liter
R20520 200 liter

IT-225 Kallavfettning Quick HF
er et høyaromatisk
kaldavfettingsmiddel med emulgator.
Produktet løser raskt og
effektivt olje, tjære, asfalt etc.
Produktnummer
R22510 25 liter

IT-230 Asfaltlösare Special
Høyaromatisk kaldavfettingsmiddel problemløser som løsner tykke,
inntørkede rester av tjære,
olje, asfalt etc der ikke noe
annet virker. Med emulgator.
Produktnummer
R23010 25 liter
R23020 200 liter

R22520 200 liter

R23099 1000 liter

Remi Superavfetting PB150
er et meget effektivt avfettingsmiddel for
fjerning av olje, fett, sot, asfalt, veisalt etc.
Utmerket for bilkarosseri, motor og
maskiner. Med emulgator.

Remi Superavfetting PF110
er et spesialprodukt for fjerning av limrester,
fett, olje, alsfalt, veisalt etc.
Utmerket for bilkarosseri for fjerning av
rester etter transportfolie.
Med emulgator.

Produktnummer
R21810 25 liter

Produktnummer

R21820 200 liter

R21920 200 liter

Remi Superavfetting UE130
er et meget effektivt avfettingsmiddel uten
emulgator for fjerning av
olje, fett, sot, asfalt, veisalt etc. Utmerket or
bilkarosseri, motor og maskiner.
Produktnummer
R22610, 25 liter
R22620 200 liter

Rene løs
Reneinger!
løs inger!

5

Syrer/Felgrens
Remi Syrevask 315

Kjemi & utstyrskatalogen

IT-839 Fälgtvätt

er et surt rengjøringsprodukt basert på
oxalsyre. Produktet er tiksotropisk og øser
bl.a. industrinedfall og jernoxider.Utmerket
produkt for vask av containere, biler og
utstyr som er
påført “jernbanestøv” etc.

er et surt rengjøringsmiddel beregnet for
hjul og felger av stål og aluminium.
Løser metalloxid, lettere rustangrep,
bremsestøv og fet
veismuss.
Produktnummer

Produktnummer
R31510 25 liter
R31520 200 liter

R83910 25 liter

R31599 1000 liter

Remi Hallrent 858

IT-845 Rost & Kalklösare

Produktnummer

er et konsentrert rengjøringsmiddel for
fjerning av rust, oxid, kalk, sement- og
betongrester. Kan brukes på de fleste flater
av stein, malte overflater
og jernholdig metall. Vis
forsiktighet på flexiglass
og plast.

R85810

Produktnummer

er et spesialmiddel for rengjøring av
vaskehaller. Produktet kan brukes på lakkerte flater,
aluminium (ikke eloxerte), fliser, glass og malte
overflater. Kan brukes som rustfjerner på metallflater,
verkstøy, tanker etc.

R4508 10 liter

Sonax Xtreme Felgrens

er en høyeffektiv syrefri felg- og
flyverustfjerner med fargeindikator.
Produktet kan brukes på alle overflater.
Produktnummer
TD230400510, 750 ml
TD81225 10 liter

IT-418 Wheel Wash Gel

er et tyktflytende alkalisk
rengjøringsmiddel for rengjøring av dekk og
felger. Løser raskt oljerik og inngrodd
smuss, veisalt,
bremsestøv, oksid etc. Påfør
og la virke noen minutter,
bearbeid ved behov.
Produktnummer
R41805 5 liter
R41810 25 liter
R41820 200 liter

EXO Heavy Duty Cleaner

er en sterk konsentrert syrevask for
fjerning av vannmerker, mineralsmuss
og fettkombinert smuss fra metallkonstruksjoner. Inneholder ikke saltsyre,
salpetersyre eller flussyre.
Produktnummer
TD84165 9 liter

Rene løs inger!
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Microavfetting

Kjemi & utstyrskatalogenn

Remi Micro 551

er en microemulsjon som egner seg for
rengjøring av personbiler, lastebiler, busser,
anleggsmaskiner mm. Løser olje, fett, sot og
annen smuss.
Produktnummer
R55110 25 liter
R55120 200 liter

Remi Micro 751

er en høykonsentrert effektiv
microemulsjon med god vaske-effekt.
Produktet brukes til bil-, buss- og
lastebilvask men kan også brukes til
rengjøring i industrien. Remi Micro 751
er en universalmicro med mange
bruksområder.
Produktnummer
R751025 25 liter
R751200 200 liter

R55199 1000 liter

R7511000 1000 liter

Remi Micro 851

er en forsterket microemulsjon med høyt
innhold av lavaromatnafta.
Ekstremt effektiv til fjerning av olje, asfalt,
tjære, tectylrester og veisalt.
Remi Micro 851 brukes som en
problemløser hvor fjerning av
olje og asfalt er ønskelig.
Produktnummer
R85110 25 liter
R85120 200 liter
R85199 1000 liter

Spylervæske
Remi Spylervæske Kons.

Ekstra konsentrert spylevæske som løser
effektivt opp veilsalt, trafikkfilm og andre
forurensinger.Spylevæsken skader ikke lakk,
gummi eller aluminiumslister. Frisk duft. Sot
og trafikkfilm løses lett opp. Frysepunkt ved
bl.forhold 1:1 =-33 °C.
Produktnummer
RBK920025 25 liter
RBK920210 210 liter
RBK921000 1000 liter

Rene løs inger!
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Næringsmiddelkjemi
Remi Skumvask CL 352

rengjøringsmiddel med rensende effekt for bruk i
næringsmiddelindustrien.
Remi Skumvask CL 352 er utmerket til bruk for
rengjøring av sterkt eggehvite- og fettbelagt utstyr,
bl.a. maskiner, bord, vegger og gulv i slakterier,
meierier, fiskeindustri etc.Produktet angriper ikke
krom,
nikkel, stål, jern, emalje eller plast ved anbefalt
bruk.

Kjemi & utstyrskatalogen

Remi Skumvask 346 Livs
rengjørende rense- og luktfjerningsmiddel
uten klor til bruk innen næringsmiddelindustrien. Remi Skumvask 346 forhindrer
mikrobiologisk
smittespredning og er effektiv
mot bakterier, virus, sopp etc.

Produktnummer

Produktnummer
RE34610 25 liter

RE35210 25 liter

RE34620 200 liter

Remi Skumvask NC

Remi Cipvask NC

er et kraftig alkalisk skumrengjøringsmiddel som er
meget godt egnet for rengjøring av
produksjonslokaler, betonggulv,
maskinelt utstyr etc.
Angriper ikke aluminium,
sink, kobber etc

er et lavtskummende oppvaskimiddel for
næringsmiddelindustrien
og tilsvarende områder.
Angriper ikke aluminium,
sink, kobbet etc.

Produktnummer

ACP133909

ACP134309 25 liter

Remi Cipvask LS Extra

er et konsentrert lavtskummende lavalkalisk
maskinoppvaskimiddel.
Meget velegnet til glass, porselen,
sølv, rustfritt, plast etc.
Produktnummer

Produktnummer

Remi Cipvask CL 351
er et alkalisk lavtskummende
rengjøringsmiddel med rensende effekt til
bruk i oppvaskmaskin og kar.
Angriper ikke krom, jern,
emalje, plast etc.

ACP942863 25 liter

Produktnummer

Remi Kombi 21

Remi Livs Alka

Nøytralt flytende kombinert vaskeog rensemiddel til manuell
oppvask.
Produktnummer
RE92105

R35108 10 liter

er et rensemiddel til bruk ved all rengjøring.
Produktet er effektivt mot mikroorganismer,
bakterier, sopp og alger. Forhindrer og fjerner
dårlig lukt. Tåler meget høy
utblanding.
Produktnummer
RE62520 200 liter

IT-441 Grovrent Livs

er et grovrengjøring- og rensemiddel til bruk
ved all rengjøring.
Produktnummer
R44110 25 liter
R44120 200 liter

REMI NATUR 2

er et naturlig ekstrakt av grapefruktkjerneolje som
virker rensende på
bakterier, virus og sporer, men
er harmløst for mennesker, dyr
og insekter.
Produktnummer
R90209 5 liter,
R90210 25 liter

R e løsninger!
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Absorbenter/Feiemiddel/Snøsmelt
Absol

Absol brukes for oppsuging av alle typer organiske væsker som olje, fett og løsningsmidler.
Absol suger opp og nøytraliserer organiske og uorganiske syrer.
Absol er et rent naturprodukt fremstilt av sand, kalk, sement og vann og inneholder ikke
helseskadelige emner.
Absol er meget enkel i bruk, effektiv og har høy absorberende effekt.
Absol slukker mindre branner, antennes ikke og er brannsikkert avfall.
Absol finnes i flere forpakninger.
Anbefalt dosering: 3 liter Absol på 2 liter olje,8 liter Absol på 2 liter syre.

Produktnummer
ABS6 dryppmatte
ABS16 spann 16 liter
ABS120 Absolbeholder
KAO140 sekk 40 liter

Absorberingsmatter

Absorberende matter, 41 x 51 cm. Leveres
i pakker á 200 stk.Absorberer kun oljebaserte
produkter.
Produktnummer
OO3620237

Sanolit

støvbindende feiemiddel –
problemløser innen lager og
produksjon!
Produktnummer
SAN40 25 liter

Is- & Snøsmelting

Smelter snø og is. Sklisikker.
Produktnummer
RICE20 20 liter/kg

Rene løsninger!
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Hygiene
Handdesinfektion gel 80

Handdesinfektion gel 80 er et
hånddesinfeksjonsmiddel som brukes på rene
hender etter vask eller som erstatning for
håndvask der dette ikke er mulig.

EXO Hand Soap

Produktnummer
R58501, 1 liter

TD84180 5 liter

Handrent Special

Handrent Special er skånsom og inneholder
hudvennlig slipemiddel som er effektivt mot
vanskelig smuss som olje, fett, blekk, tjære,
maling etc. Handrent Special er et
håndrengjøringsmiddel uten løsemiddel.
Handrent Special har en behagelig
duft. Produktet er miljøvennlig og
biologisk nedbrytbar.
Produktnummer

er en mildt parfyrmert håndsåpe med
mygjørende egenskaper.
Produktnummer

Handrent Strong

Handrent Srong er kraftig og inneholder
hudvennlig slipemiddel som er effektivt mot
vanskelig smuss som sot, olje, fett, blekk,
tjære, maling etc. Handrent Srong har en
behagelig duft av sitrus og
inneholder Aloe Vera.
Produktnummer
R60903

R60503

Plum Nature

Mild hudvennlig og svanemerket håndsåpe uten
farge og parfyme
Produktnummer
P1787, 1 liter dispenso
P1795, 1,4 liter BIB

Plum Fresh Hair & Body

Mild hudvennlig og svanemerket håndsåpe med
mild citrusduft til hår- og kroppsvask.
Produktnummer
P1737, 1,4 liter BIB

Plum Fresh

Mild hudvennlig og svanemerket håndsåpe til
daglig håndvask.
Produktnummer
P1641, 600 ml
P1636, 1 liter dispenso
P1637, 1,4 liter BIB

Plum Nr. 14

Hudvennlig og effektiv håndsåpe med mild duft
og særdeles god renseeffekt.
Produktnummer
P1413, 1,4 liter BIB

Super Plum

Plum Premium

Produktnummer
P1018, 1,4 liter BIB
P1015, 250 ml
P1043, 3 liter boks

Produktnummer
P0618, 1,4 liter BIB
P0603, 5 liter

Mild håndrens som effektivt og skånsomt fjerner
olje, trykkfarge og smuss

Mild men kraftig virkende håndrens uten
løsemidler som fjerner oljesmuss, sotblandet
olje og annen klebrig smussblanding.

Plum Profi

Supereffektivhåndrens som effektivt og
skånsomt fjerner diesel- og hydraulikkoljes,
sotblandet olje og annen klebrig smussblanding.
Produktnummer
P0918, 1,4 liter BIB
P0903, 5 liter

Rene løsninger! 10
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Hygiene
Plum Plutect Dual

er en uparfymert hudpleiekrem til bruk på rene
og tørre hender før og under
arbeid med skiftende arbeid som involverer
både vannbasert og ikke-vannbasert stoff.
Produktnummer
P2503 0,7 liter BIB

Plum Handy Plus
er en lett parfyrmert
hudpleiekrem for normal og tørr hud.
Produktnummer
P2903, 0,7 liter BIB
P2901 100 ml

Plum Desinfeksjon

Fjerner effektivt bakterier på hender, i
næringsmiddelindustri og andre
steder hvor det kreves høy
hygienestandard.
Produktnummer
P3736, 1 liter
P4302, Håndfri dispenser
P4304, Gulvstativ

Plum pH Neutral og øyeskyll

for rask og effektiv behandling ved sprut av
skadelig kjemi i øyne/hud.
Produktnummer
P4751 pH Neutral 200 ml
P4801 pH Neutral Duo
P4610 Øyeskyllst. 0,5 liter
P4652 Øyeskyllst. 2 flasker
P490 pH Neutral + Øyeskyll

Plum Handy Creme

er en uparfyrmert
hudpleiekrem for normal og tørr hud.
Produktnummer
P2470 0,7 liter BIB
P2465, 100 ml

Plum Dispenser MP2000
Modul 1 og 2

Produktnummer
P4251, Modul 1
P4252, Modul 2

Plum Wipes

Renseserviett med et bredt
anvendelsesområde.
Produktnummer
P5332 200 stk. All Purpose
P5330 50 stk. Heavy Duty
P5342 Veggfeste

Plum QuickSafe Chemical Industry
Førstehjelpstasjon.

Innhold:
- 1 x 500 ml Plum Øjenskyl lDUO (varenr. 4861)
- 1 x 500 ml pH Neutral DUO (varenr. 4801)
- 1 x 200 ml pH Neutral (varenr. 4752)
- 5 x 20 ml QuickRinse øyeskylleampuller (varenr. 5160)
- 1 x QuickFix Elastic plasterrefill (varenr. 5512)
- 1 x Øyenskylleplan

Produktnummer
P5171

Rene løsninger! 11
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EXO Sprayserie

EXO 22 Contact Spray

EXO 20 Keramisk Pasta

EXO 21 Kjedeolje

er en fullsyntetisk og fargeløs kjedeolje med
ekstremt høy smørekapasitet for
motorsykkelkjeder med høy
omdreininghastighet. Optimal smøreeffekt
selv ved høy belastning.

er en effektiv og holdbar kontaktspray.
Fjerner og fortrenger fukt. Virker på
stål, jern, lettmetall og kunststoff.
Temperaturbestandig fra
minus 50oC til pluss 180oC.

Produktnummer

Produktnummer

Produktnummer

TD8180

TD81460

TD8100

EXO 27 Multi Grease PTFE

EXO 28 Silikone spray fedt

EXO 29 Hvit Fedtspray

er en silikon- og metallfri kermaisk pasta
med ekstremt god smøreevne selv ved høy
belastning. Meget
velegnet til montasjesmøring
av bolter, skinner etc.

er et effektivt tørrsmøremiddel, også ved
høytrykk. God holdbarhet overfor
kjemikalier, sprøyte og saltvann.
Temperaturbestandig fra minus
30oC til pluss 250oC. Silikon- og
syrefri.

er en universal skille-, glide-, pleie- og
smørespray til plast- og rullebånd, hengsler,
glideskinner, trinser, eletriske forbindelser
etc.

Produktnummer

TD81420

Produktnummer

er et universalt smøremiddel til
smøring og korrosjonsbeskyttelse av
sterkt belastede deler.
Produktnummer
TD81350

TD81410

EXO 41 Bore- & Skjæreolje

EXO 39 Selepleje

EXO 40 Power Rustløsner

løsner hurtig ekstremt rustne
skrueforbindelser. Fremragende
gjennomtrenging og kort virketid grunnet
nedkjøling til -40oC

kjøler og smører ved gjenging, boring,
skjæring, dreiing, fresing og
omforming.

Produktnummer

Produktnummer

TD81470

TD81270

TD81130

EXO 43 Super Multiolje

EXO 45 Silikone Spray

pleier rulleseler. Kan også brukes på gummiog plastdeler, samt som glide-middel på
valser, maskiner, verktøy, transportbånd
etc.

r et universalprodukt med smørefett,
pleieeffekt og beskyttelse for å løsne
rust. Temperaturbestandig fra
-40° C til +180° C. Silikon-,
harpiks og syrefri.
Produktnummer

smører, impregnerer og pleier metall-,
plast- og gummideler. Temperaturbestandig fra -30 - +200oC
Produktnummer
TD81140

Produktnummer

EXO 47 Multifunltionsfedt

er velegnet til smøringa v alle typer
bånd og bevegelige ledd innen
industri, entrepenør, landbruk,
transport, gartneri etc.
Produktnummer
TD81400

TD81230

EXO 48 Universal PTFE-spray
smører bevegelige og ubevegelige
deler som er utsatt for høye
belastninger og temperaturer
Produktnummer
TD81260

EXO 49 MoS2 Rustløser

løsner rusten og fastsittende
skrueforbindelser. Produktet har gode
smørende egenskaper som hindrer og
eliminerer ulyd. Beskytter mot
korrosjon og slitasje.
Produktnummer
TD81180

Rene løsninger!
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EXO Sprayserie
EXO 50 Antirust Grunder

EXO 51 Acryllak - sort højglans

EXO 52 Acryllak - mat sort

Produktnummer

Produktnummer

TD81580

TD81590

EXO 56 Zink Spray matt grå

EXO 60 Bremserens

er et produkt til reparasjonslakkering
og beskyttelse av metall med høy
dekkeevne og lang holdbarhet.

er en hurtigvirkende akryllakk til bruk på tre,
metall, aluminium, glass, stein og plast

Produktnummer

er en hurtigvirkende akryllakk til bruk på tre,
metall, aluminium, glass, stein og plast

TD81250

EXO 55 Zink Spray Lys Alu

er en langtidsholdbar
korrosjonsbeskyttelse til
metalloverflater og til etterbehandling
av varmeforzinkede overflater
Produktnummer
TD81340

EXO 62 Trykluft Spray

rengjør og fjerner støv fra elektroniske
komponenter, kontakter og andre
ømfindtlige overflater. Luktfri.
Produktnummer
TD81310

EXO 75 Citrus rens

fjerner fastsittende smuss som olje,
fett, kullstøv, tjære, asfalt og lim.
Skader ikke ulakkerte overflater av stål,
aluminium, kobber og messing.
Silikonfri.
Produktnummer
TD1510

EXO 82 Clima Cleaner

er meget velegnet etter punktsveising, er
hurtigtørkende og gir galvanisk bekyttelse.
Fremragende
korrosjonsbeskyttelse og lang
holdbarhet.
Produktnummer
TD81190

EXO 63 Elektronik Rens

rengjør elektriske anlegg og komponenter.
Fjerner hurtig og skåsomt størknet
kontaktfett, harpiks,
olje og annen smuss.
Produktnummer

er en silikon- og acetonfri bremserens til
rengjøring av bremser og andre deler på
kjøretøyet. Produktet fjerner
raskt og effektivt bremsestøv,
smuss, fett, olje etc.
Produktnummer
TD81160

EXO 70 Steelcare

er en antistatisk og smussavvisende
rengjøring for alle metalloverflater
innen- og utendørs. Produktet fjerner
smuss, kalkbelegg, rust, fett, olje
og harpiks på overflaten

TD81240

Produktnummer

EXO 80 Cockpit pleie

EXO 81 Kunststofpleje

TD8130

er en rengjøring for dashbord, kunstlær
og skinn. Frisker opp falmet kunstlær
og gir en silkematt overflate.
Produktet er antistatisk og
støvavvisende.

pleier og friskier opp farge på plast og
skinn. Sørger for effektiv pleie
og farveoppfrisking med lang
holdbarhet

Produktnummer

TD1490

TD8110

EXO 88 Brilliant Wheel Clean

rengjør og desinfiserer klimaanlegg.
Fjerner dårlig lukt som oppstår av sopp,
bakterier og smuss.
Meget enkel i bruk.

er et tiksotropsik skum for rens av
felger av aluminium, krom, stål og
lakkert overflate. Gir høy glans
på overflaten.

Produktnummer

Produktnummer

TD81480

TD8120

Rene løsninger!

Produktnummer

EXO 89 Tjærefjerner

løsner og fjerner rester av tjære, olje,
asfalt, fett og harpiks. Velegnet til bruk
på lakk, plast, glass og krom.
Spray på, la virke 2-10 minutter,
tørk av med en myk klut
Produktnummer
TD8140
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EXO Sprayserie
EXO 9 Universal Olie

er en universalolje som løsner rust, smører
og pleier. Produktet beskytter mot rust og
korrosjon og
fungere utmerket som låseolje.
Syre- og silikonfri.

EXO 90 Brilliant Clean Polish

er en polish som rengjør og gir alle overflater
høy glans.
Produktet brukes til tørrvask av
alle glatte overflater på biler, fly,
båter, motorsykler etc.

Produktnummer

Produktnummer

TD81010

TD8120

EXO 92 One Shot Air Freschner

EXO 93 Aktiv Skum Rens

er en luftfrisker med lukt av tranebær
Produktnummer
TD81630

er en rengjøring for dashbord etc.
Produktet fjerner raskt og effektivt
fastgrodd smuss som nikotin,
fett osv. Velegnet til bruk på
alle vaskbare overflater.
Produktnummer
TD81360

EXO 98 Skærm Rens

EXO 91 One Shot Air Freshner
er en luftfrisker med lukt av sitron.
Produktnummer
TD8120

EXO 94 Impregnering

er en impregnering som pleier
tekstil, lær og skinn. Gir lang
beskyttelse mot fukt og vann.
Utmerket til bruk på alle typer
teksiler og skinn, fottøy,
ryggsekker etc.
Produktnummer
TD81560

EXO 99 Glas Skum

er et spesialprodukt for rengjøring av
følsomt utstyr som IT-utstyr, PC,
kamera, display etc.
Gir en ren og antistatisk
overflate

er et hurtigvirkende glasskum
til innen- og utendørs rengjøring
av glass og alle glatte overflater. Produktet
angriper ikke gummi
og lær.

Produktnummer

Produktnummer

TD81530

TD8170

Rene løsninger!
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Vikan Wipe-N-Shine

Vikan vaskebørste

Produktnummer: MN77547

Produktnummer: MN527001100

Tørkenal 350 mm

370 mm - gjenger for skaft

Gulvnaler

Vikan Felgbørste Last /Buss

For skaft uten gjenger.

230 mm – gjenger for skaft
Oval felgbørste med
vanngjennomstrømning

Produktnummer:
550 mm: BVEVO55
750 mm: BVEVO75

Vikan Gulvnal

Produktnummer: MN527001102

Produktnummer:
600 mm: MN77547 Orange
700 mm: MN77653Blå dreibar

Vikan felgbørste 65 mm

Scrub & Dry

Produktnummer: ACP412800

For skaft med gjenger
Stive børstehår og opitmal felgbørste

55 cm

Vikan vaskebørster 270 mm

Produktnummer: M7108

①

Treskaft

1750 mm - uten gjenger

①

Produktnummer: BV315070

Aluminiumskaft

1500 mm - uten gjenger

②

1560 mm - med gjenger

③

Produktnummer: MN2925155-G

Vikan Aluminiumskaft
1560 mm - med gjenger

④

Produktnummer: MN527001400

Vikan Teleskopskaft

Vikan Auto vaskebørste 270 mm
High-Low

Vorwerk vaskebørste og vaskestang

Vaskebørste for alle typer kjøretøyer.
Kan kobles direkte til vannslange.
Produsert med hestebust. Myk mot lakk.
Produktnummer:
R5171 - Komplett vaskebørste
R5213 - Refill kun ny løs bust
R5346 - vaskestang 1,5 m
R5353 - vaskestang 2 m

⑤
Lengde 1,6 – 2,8 m
Med gjenger og vanntilkobling

Vikan Feiekost

Produktnummer: MN527001402

Produktnummer: MN-3182-S

Vikan Aluminiumskaft

①②③④⑤⑥

Produktnummer: MN527001109

Produktnummer: MN527001104

Produktnummer: BSVO30150

Vikan Treskaft

Med gummikant

⑥

520 mm med gjenger

1510 mm - blå med gjenger
u/vanntilkobling

Holder vegg for vaskekost

Produktnummer: MN29373

Produktnummer: MN10829030

Syrefast

Rene løsninger!
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Kjemisprøyter

Kjemisprøyte
Auto Magic

Polishdispenser
Auto Magic

Kjemisprøyte
Kwazar

Produktnummer:
AWC25600

Produktnummer:
TDKW101

Kjemisprøyte
Remitek

Kjemisprøyte
m/viton

Kjemisprøyte
Master 1500

Produktnummer:
TD60185

Produktnummer:
MN106995015

Volum 0,5 Ltr.

For avfetting
Volum 1,0 Ltr.

Volum 0,5 Ltr.

Produktnummer:
TD60381

m/Trigger
Volum 1,0 Ltr

Produktnummer:
AWC2000/64

For sureprodukter.
Volum 1,5 Ltr.

y

Tornado Blue Booster

Tornado Black Booster

Tornado er et luftdrevet verktø
for rengjøring av interiør.
Rengjør effektivt vanskelig
tilgjengelige steder innendørs.
Brukes sammen med f. eks. TG
22 Spesialrengjører

Tornado er et luftdrevet verktøy
for rengjøring av interiør.
Rengjør effektivt vanskelig
tilgjengelige steder innendørs.
Brukes sammen med f. eks. TG
22 Spesialrengjører

Produktnummer: TD12526

Produktnummer: TD12525

Skumsprøyte

Praktisk skumsprøyte for små
skumoppgaver som f.eks.
felgrens.
Volum 1,5 liter.
Produktnummer:
MNGO81776

Rene løsninger!
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Kjemisprøyter/Dosering
Kjemisprøyte Gloria GLG CM5

Lavtrykk kjemisprøyte
everes i plast beregnet
for syre.
Volum 5 l
Produktnummer
GLGCM5

Kjemisprøyte RemiProff

lavtrykk med tank i rustfritt stål.
Leveres med håndpumpe
og fylleventil for trykkluft.
Pistol og spylerør med
spesialdyse.
Volum 5 l
Produktnummer
GLG505TKPRO

Kjemisprøyte ST 24

Kjemisprøyte ST 40

lavtrykk i rustfritt stål med rustfritt
spylerør og dyse.
Påfyllingstrakt og
solide hjul som gjør
den enkel å flytte.
Volum 24 l

lavtrykk i rustfritt stål med rustfritt
spylerør og dyse.
Påfyllingstrakt og
solide hjul som gjør
den enkel å flytte.
Volum 40 l

Produktnummer

Produktnummer

R1624

R1644

Hydro Minder 515

blandeautomat blander kjemi og vann i
forhold justerbart mellom 1:100 og 1:256.
Holder konstant nivå ferdigblandet væske.
Blander i blandingsforholdet 1:1 - 1:100.
Produktnummer
HS515

Hydro Master 208

blandeautomat blander i samme forhold som
Hydro Minder. Åpnes og stenges med
medfølgende kulekran.
Blander i blandingsforhold 1:1 - 1:100
Produktnummer
HS208

Remi Spray

Blandetank til Hydro Minder
Produktnummer
SM7000 30 liter syrefast

kjemiinjektor med direkte påføring. Velegnet
for alle vannbaserte alkaliske vaskemidler.
Komplett med slange og pistol. Blander
vaskemiddel og vann i forhold justerbart
mellom 1:8 og 1:50.
Produktnummer
R7010

Rene løsninger!
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Dosering/Rekvisita
Luftpumpe

Styreboks

for spylevæske

Med timer for start av pumpe på
innstilt tid.
Med timer og magnetventil for luft.
Volum 5 l

Viton for petrokjemisk
og alkalisk avfetting.

Hydro Steamline

Kjemipumpe

Blandeautomat som blander
kjemi og vann 1:3 – 1:125.

Kjemipumper I flere
varianter.
Leveres med eller uten
timer

Produktnummer
HS832-1/HS3833GBA2

Veggfeste

Bøyle for slange

Slangeholder for
veggfeste

Produktnummer

Produktnummer

MN11006

MN11006

Veggfeste

Rustfri for 25 liters kanne
Produktnummer
SM7013

Vannpistol

Veggplate

Syrefast for store
vannmengder

Rustfri or montering av
matteklemmer i vaskehall

Produktnummer

Produktnummer

SM7015

OLEG

Rene løsninger!
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Rekvisita
Hydro Master blandeautomat
Hydro Master blandeautomat blander
kjemi og vann i riktig forhold.
Blandingsforholdet endres med dyser
tilpasset bruk. Åpnes og stenges med
medfølgende kulekran.
Produktnummer: HS208

Fatovergang
2 varianter , Utvendig fin eller
grovgjenger for plastfat.
Overgang til innvendig gjenger
tilsvarende stålfat.
Produktnummer:
ACP052900 - Fingjenger
ACP050700 - Grovgjenger

Fatåpner
For enkel åpning
av plastfat
Produktnummer: ACP025100

Fattralle
For enkel
manøvrering av fat

Fatpumpe K500 for 200 ltr plastfat
leveres med 2 stk. fatoverganger.

Produktnummer: TD60170

Fatpumpe plast m/ hevert
Leveres for kanner og fat.
Overgang til 200 l plastfat må
bestilles separat.

Produktnummer: ACP021000

Fatpumperstål
Vi leverer sveivepumper, pumper med
hevearm, elektriske pumper. luftpumper
Pris på forespørsel

Matteklyper syrefast Kraftig design
Egenutviklet robust matteklype med
kraftig fjær og lang holdbarhet.

Produktnummer: W79698
Produktnummer : SM7015

Underspylere

Rene løsninger!
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Støvsugere/Tepperensere
Støv og vannsugere

SP 45

Liten og hendig vann- og støvsuger
for proff. Effekt 1200 Watt.
Sugeevne 2.200 mm..
Volum 15 liter.

AS400

Kraftig og robust med 1 motor
for proff. Effekt 1400 Watt.
Sugeevne 2.400 mm..
Volum 40 liter.

SP 80 T

Kraftig og robust med 3 motor
for proff. Effekt 3300 Watt.
Sugeevne 2.400 mm.
Volum 80 liter.

Rensemaskiner

EX 40

Kraftig rensemaskin i høy kvalitet
Effekt 1200 watt. Sugeevne2200
Volum 40 liter.

EX 80

Kraftig rensemaskin i høy kvalitet
Effekt 2200 watt. Sugeevne2400
Volum 80 liter.

Numatic CT900

Kraftig og robust med 3 motor
for proff. Effekt 3300 Watt.
Sugeevne 2.400 mm.
Volum 80 liter.

Tilbehør

Rene
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Gulvrengjørings- & feiemaskiner
Comac Vispa 35 BS

Comac Innova 85Comfort

Til små og overbelastede områder

Smidig komfortabel sittepå-maskin

Comac Antea 50 BTS

Comac Antea 50 BT

Batteridreven høytpresterende

Høytpresterende og rimelig

gulvvaskemaskin.

gulvvaskemaskin.

Dulevo 1000 EH Spark
Elektrisk feiemaskin

Dulevo 700M
Manuell feiemaskin

Kompakt og lett manøvrerbar

Økonomisk og effektiv til små flater.

Rene løsninger!
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Slangetromler

Kjemi & utstyrskatalogen

Rene løsninger!
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Skumanlegg
Skuminjektor for høytrykk eller lavtrykk
Rustfri skuminjektorer er et populært valg og
prisgunstig løsning for mange. Vannmengder og
trykk avgjør hvilken injektordyse som kan brukes.
Kan monteres til høytrykksvasker eller
lavtrykksanlegg.

HT

Luft

HT

Skumpumpeanlegg gulv-eller veggmontert
Komplette skumpumpeanlegg med automatisk
blandesystem for skumvaskemiddel. Vi har
flere løsninger enten for plassering på gulv
eller stajsonær.
Leveres i 230 volt 1 fas eller 3 fas.

Skumpistol
Rustfri pistolholder

Kombinert høytrykk og skum på gulvrack
Gulvrack i rustfritt stål med plass for både
Høytrykkspumper og skumpumper.

Mobil skumvogn
Komplett med skuminjektor

Mobil eller stasjonærslangetrommel
Flere varianter rustfri eller zinklakkert

Svingarm enkle eller doble
Et stort utvalg av svingarmer i
forskjellige lengder(svingradius)

Rene løsninger!
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Høytrykk kv
AquaBoss mobile kaldtvannsvaskere

Aquaboss mobile kaldtvannsvaskere er meget kraftige
og slitesterke beregnet for det profesjonelle markedet.
Meget høy vannmengde og høyt trykk.
Maskinene har saktegående luftkjølte motorer og lavt
støyninå på pumpen.

AquaBoss stasjonære kaldtvannsvakere

AquaBoss stasjonære kaldtvannsvasker er meget kraftige og
slitesterke beregnet for det profesjonelle markedet.
Høy vannmengde og saktegående luftkjølte motorer. P.g.a.
pumpekonstruksjonen har pumpene et meget lavt støynivå.
Arbeidstrykket kan justeres trinnløs på spylerør.

AquaBoss Flerbrukeranlegg

AquaBoss Stasjonære løsninger tilpasses hvert enkelt
anlegg.

Rene løsninger!
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Høytrykk vv

AquaBoss mobile varmtvannsvaskere

AquaBoss mobile varmtvann er robuste og slitesterke
varmtvannsvasker for det profesjonelle marked.
Maskinene har god vannmengde og høyt trykk og
saktegående luftkjølt motor på 1400 o/min.
Pumpekonstruksjonen sørger for lavt støynivå.
Dobbeltsidet luftkjølt kjele med gjennomstrømmingsspiral
sikrer en meget høy virkningsgrad med minimalt
energiforbruk. Miljøvennlige forbrenningsverdier; 10-11%,
sottall 1-2. Termostatstyring forhindrer overoppheting.

AquaBoss stasjonære varmtvannsvaskere

AquaBoss stasjonære varmtvannsvaskere er meget
kraftige og slitesterke vaskere for det profesjonelle
markedet
Maskinene kan monteres på vegg eller stå på et gulvstativ.
Vaskerene har saktegående luftkjølte motorer og lavt
støyninå på pumpen. Miljøvennlige forbrenningsverdier,
termostatstyring forhindrer overoppheting. Maskinene
kan enkelt kobles opp mot mynt-/ pollettautomat og
fjernbetjening. Trinnløs justering av vannmengde og trykk

Rene løsninger!
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Mobile Løsninger bensin/diesel
Aquilla høytrykksvaskere

Høytrykksvasker, kan leveres som henger
eller uten hjul og drag for montering i
bil/egen henger. Leveres som kaldt- eller
varmtvannsvasker.

HOT BOX

Enfaset fyrkjele for oppvarming av varmt
vann.
Kan brukes med vanlig vanntrykk eller
høytrykk. Meget velegnet til opptining av
frosne rørinstallasjoner etc. Kan også
tilføres kaldtvannsvasker.

Rene løsninger!
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Vaskeanlegg
Fra prosjektering til ferdig komplett vaskehall

Remitek er med fra prosjektering til fiks ferdig komplett vaskehall etter kundens ønsker og behov.

Rene løsninger!
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Våre merker/leverandører

Kjemi & utstyrskatalogem inneholder mye av vårt produktspekter, men det finnes mange andre produkter i vårt sortiment.
Vi prosjekterer bl. annet komplett bilvaskeanlegg.
For full produktoversikt se: remitek.no Eller kontakt Remitek på telefon: 22788400, mail: post@remitek.no.

Rene løsninger!
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