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VARME, OPPTENNING & BENSIN
Lampeolje 3
Tennvæske 3
Fritidsparafin 3
Rødsprit 4
White Spirit 4
Alkylatbensin 2 T 4
Alkylatbensin 4 T 4

SPYLERVÆSKE
Winter screen wash 3 l 5
Winter screen wash 4 l 5
Summer screen wash 3 l 5
Concentrate screen wash 1 l 6
Anti-Ice 6

Winter screen wash 200 l, 1000 l 7
Concentrate screen wash  
25 l, 200 l, 1000 l 7
Tilbehør autoprodukter 7
Batterivann 1 l 8
Batterivann 25 l 8
AdBlue for personbiler 8
AdBlue Proff 8

FROSTVÆSKE
Antifreeze red 774 D long life 9
Antifreeze green 774 C 9
Antifreeze non-toxic 9
Antifreeze cons BS 6580 blue 10
Antifreeze cons 774 C green 10
Antifreeze cons 774 D-F yellow 10

Antifreeze cons 774 D-F Red 11
Antifreeze cons 774 G Red 11

VASK OG AVFETTING
Bio degreaser micro 12
Degreaser extreme 12
Degreaser low aromatic 12
Degreaser HD 13
Degreaser low aromatic 13
Degreaser micro 13
Powerwash 14
Industrial 14
Auto shampoo 14
Moldol nu forskalings olje 15

Om Wilhelmsen Chemicals

Wilhelmsen Chemicals AS er en av verdens ledende produsent og distributør av marine kjemikalier.  
I Skandinavia har vi en ledende posisjon som produsent og leverandør til det private label-markedet  
med industrielle, kjemiske og tekniske produkter. Wilhelmsen Chemicals ble etablert i 1965 og tilbyr  
et konkurransedyktig utvalg av kjemikalier av høy kvalitet og leiefylling, utviklet og produsert på  
Kjøpmannskjær, Nøtterøy, Norge.

På laboratoriet jobbes det kontinuerlig med å analysere, forske, utvikle og forbedre kjemikaliene.  
For å ivareta vår ledende posisjon arbeides det kontinuerlig for å skape mer effektive produkter,  
som ligger i forkant av stadig skjerpende miljøkrav.

Hos Wilhelmsen Chemicals møter du profesjonelle fagpersoner med bred erfaring som hjelper deg  
til å finne løsninger tilpasset dine behov, enten du ønsker skreddersøm mot konsument-, industri-,  
offshore-, marine- eller luftfartsmarkedet. Gjennom vårt forsknings-, utviklings-, og leverandørsamarbeid 
produserer vi et bredt utvalg av produkter etter egenutviklede og andres formuleringer, – alle tilpasset  
globale standardiserte krav. Ved å kombinere kraften av vitenskap og teknologi, er Wilhelmsen i forkant  
av kjemisk innovasjon. En innovasjonskraft som resulterer i bedre produkter for kundene våre.

Cleanline er Wilhelmsen Chemicals Premium merkevare for produkter med optimalisert kvalitet  
utviklet for bil-, hus- og fritids- og proffmarkedet. Cleanline er produkter som inneholder det nyeste  
innen laboratoriek jemi og produktutvikling. Produktene er utviklet for de som ønsker kun det beste  
for å oppnå optimal effekt og for å ivareta og vedlikeholde.

For ytterligere informasjon se våre nettsider: www.wilhelmsenchemicals.no  

Wilhelmsen Chemicals

Innhold
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Varme, opptenning og bensin
Innen kategorien varme & opptenning finner du parafin og spritbaserte produkter, opptennings- 
produkter og tilbehør som imøtekommer dine behov, enten du skal fyre opp i utepeisen, tenne bål 
utendø rs, tenne lys i oljelampen eller lage mat i båten. Vi har produktene du trenger for et  
vellykket resultat. 

Bensin fra Wilhelmsen Chemicals er et produkt av høyeste kvalitet. Mange er ikke klar over at vanlig 
bensin inneholder farlige stoffer som kan føre til alvorlige helseskader. I alkylatbensin er mange av 
disse stoffene fjernet. Pass på at du beskytter deg selv og miljøet – ved å velge Cleanline  
Alkylatbensin til dine småmaskiner! Et renere og mer helsevennlig valg.

CLEANLINE LAMPEOLJE
Spesialvæske for tenning av de fleste typer lamper. Soter ikke, er luktfri, brenner 
med høy flamme og gir godt lys. Er meget godt egnet i alle typer parafinlamper og 
parafinbrennere.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FK306 1 l 6 504

CLEANLINE TENNVÆSKE 
Tennvæske er et hjelpemiddel for opptenning av grill, peis og bål.
Ren og luktsvak petroleumsbasert tennvæske beregnet kun til utendørs bruk.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FK307 1 l 6 504

CLEANLINE FRITIDSPARAFIN
Cleanline fritidsparafin er ren og luktsvak brenselolje med gode brennegenskaper 
og høy varmeeffekt. Kan brukes til alle parafin-, koke og varmeapparater. 

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FK401 4 l 3 144
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CLEANLINE WHITE SPIRIT
White Spirit er et tynnings- og løsemiddel for alkyd og oljemalinger.  
White Spirit brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy.
Egner seg også utmerket  til fjerning av flekker av olje, maling, fett o.l.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FG320 1 l 6 504

CLEANLINE RØDSPRIT
Cleanline rødsprit er temperaturrobust opptenningsvæske til kokeapparater, 
spritlamper, fonduegryter og røykovner. Kan brukes som rengjøringsmiddel til 
vinduer, speil, fliser, sanitetsporselen samt belegg av vinyl eller linoleum m.m. 
Cleanline rødsprit brukes også som oppløsnings og rensemiddel til visse  
farger og flekker.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FC301 1 l 6 504

CLEANLINE ALKYLATBENSIN 2 T
Ferdigblandet alkylatbensin med 2% helsyntetisk 2-taktsolje. Meget ren bensin  
som inneholder minimalt de av helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. 
Passer utmerket for motorsag, gresstrimmere og andre motorredskap med 2-takts 
motor, hvor man etterstreber en jevn gange, høy driftssikkerhet og et bra arbeids-
miljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet.

CLEANLINE ALKYLATBENSIN 4 T
Meget ren bensin som inneholder minimalt av de helseskadelige stoffene man  
finner i vanlig bensin. Passer utmerket for gressklippere, jordfresere og andre  
motorredskap med 4-takts motorer hvor man etterstreber en jevn gange, høy  
driftssikkerhet og et bra arbeidsmiljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt  
svovelinnhold. Ivaretar miljøet. Kan også benyttes til 2-taktsmotorer, dersom man  
ønsker å blande i oljen selv.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FT512 5 l 3 108

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FT513 5 l 3 108
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Cleanline spylervæske
Med Cleanline på spylertanken skal du være trygg på at du velger det beste produktet som  
raskt gir sikten du trenger. Formuleringen av tensider og frostsikringsvæske ivaretar bilen  
din på best mulig måte. 

Alle spylervæsker utviklet av Wilhelmsen Chemicals er laget for være skånsomme mot bilens  
metalldeler som aluminium, kromstål mm. Videre er alle spylervæskene konduktive, det vil si  
inneholder nok elektrolytter til å kommunisere med bilens måleinstrumenter.

CLEANLINE WINTER SCREEN WASH -15°C OG -18°C
Cleanline Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og 
veisalt. Spylervæsken inneholder også etanol og beskytter dermed mot frost ned til 
-15°C og -18°C . Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaske middel og skader ikke 
lakk, krom, plast eller gummi. I tillegg inneholder Cleanline Screen Wash en  
ren elektrolytt slik at den kommuniserer med bilens måleinstrument.

CLEANLINE WINTER SCREEN WASH -15°C OG -18°C
Cleanline Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og 
veisalt. Spylervæsken inneholder også etanol og beskytter dermed mot frost ned til 
-15°C og -18°C. Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaske middel og skader ikke 
lakk, krom, plast eller gummi. I tillegg inneholder Cleanline Screen Wash en  
ren elektrolytt slik at den kommuniserer med bilens måleinstrument.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall Temp. EAN Kode

FB4072 3 l 4 192 -15°C
7 021110 110086

FB4070 3 l 4 192 -18°C
7 021110 110079

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall Temp EAN Kode

FB4073 4 l 4 144 -15°C

FB4071 4 l 4 144 -18°C

CLEANLINE SUMMER SCREEN WASH
Cleanline Screen Wash inneholder effektive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv 
pollen og annet smuss. Cleanline Screen Wash Summer er spesialutviklet for å 
vaske bort innsektsflekkene. Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og 
skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. Produktet inneholder ren elektrolytt slik 
at den kommuniserer med bilens måleinstrument

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FB4078 3 l 4 192
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CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH
Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner 
trafikkfilm, støv og veisalt. Inneholder etanol og beskytter dermed mot frost  
ned til -65°C. Cleanline Concentrate Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel 
 og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. Cleanline Concentrate Screen Wash  
inneholder ren elektrolytt slik at den kommuiserer med bilens måleinstrument. 

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FB302 1 l 6 504

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FC105 0,5 l 15 600

CLEANLINE ANTI-ICE
Forhindrer effektivt kondens og isdannelse i drivstoff- og trykkluft bremsesystemer. 
Forhindrer uttørring av pakninger. Forebygger korrosjon i ventiler, luftsylindre og 
bremserør. Tilsettes før drivstoffpåfylling.
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CLEANLINE WINTER SCREEN WASH -15°C
Cleanline Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv 
og veisalt. Inneholder etanol og beskytter dermed mot frost ned til -15°C.  
Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom,  
plast eller gummi. Cleanline Screen Wash inneholder ren elektrolytt slik at den 
kommuiserer med bilens måleinstrument. 

CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH
Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder aktive virkestoffer 
som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Inneholder etanol og 
beskytter dermed mot frost ned til -65°C. Cleanline Concentrate 
Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, 
plast eller gummi. Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder 
ren elektrolytt slik at den kommuiserer med bilens måleinstrument. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FB630 25 l 24

FB741 200 l 2

FB803 1000 l 1

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FB740 200 l 2

FB802 1000 l 1

TILBEHØR TIL AUTOPRODUKTER 

WiC nr Produkt EAN Kode

FT116 Hevertpumpe for fat

FT119 Tappekran til 20 l og 25 l

Blandetabell

- 30°C 1:1

- 16°C 1:2

- 10°C 1:3
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CLEANLINE BATTERIVANN
Batterivann er ideelt til bil- og båtbatterier, dampstrykejern og luftfuktere. 
Er også velegnet til sikker fortynning av konsentrert kjølevæske.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FT306 1 l 6 504

AdBlue® FOR PERSONBILER
Oppfyller kravet til ISO 22241-1-4. Kemetyl AdBlue® 1.5L er utviklet spesielt  
for personbiler. Med Kemetyl AdBlue® 1.5L kan man selv fylle på AdBlue® uten søl, 
lukt eller trykkdannelse. Påfyllingskorken er spesielt tilpasset tanklokket for 
AdBlue® og er utstyrt med en start-/stoppfunksjon.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FT401 1,5 l 6 264

FT427 3,5 l 4 72

CLEANLINE BATTERIVANN
Batterivann er ideelt til bil- og båtbatterier, dampstrykejern og luftfuktere. 
Er også velegnet til sikker fortynning av konsentrert kjølevæske.

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FT619 25 L 24

AdBlue® PROFF
AdBlue® Proff oppfyller kravet til ISO 22241-1. Benyttes kun på diesel kjøretøy 
utrustet med SCR teknologi. Benytt som beskrevet i kjøretøyets instruksjonsbok.

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FT506 10 l 60

FT701 200 l 2

FT801 1000 l 1
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CLEANLINE ANTIFREEZE RED 774 D-F LONG LIFE 1L
Frostvæsken er ferdig blandet og klar til bruk. Frostvæske 774 D-F møter spesifika-
sjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter kravspesifikasjonene til VAG TL 
774 D-F, G12+, Mercedes B. 325.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M97B44D/E, General 
Motors GMW 3420. Anbefalt skiftintervall: Følg bilfabrikantens brukerhåndbok.  
Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Tåler frost ned til ca. -40°C.

CLEANLINE ANTIFREEZE GREEN 774 C 1L
Frostvæsken er ferdig blandet og klar til bruk. Egner seg godt til bruk i tyngre 
kjøretøy som lastebil, buss, anleggs- og landbruksmaskiner. Møter spesifikasjonene 
til ASTM D3306 og BS6580-2010, Mercedes-Benz 325.0. Møter kravspesifikasjone 
til VAG TL 774 C,G-11, MAN 324 NF, BMW GS 94000 og General Motors GME L1301. 
Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Skiftintervall: Følg anvisningene i 
bilens brukerhåndbok. Ved etterfylling, sørg for å bruke samme type frostvæske. 
Tåler frost ned til ca.-40°C.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FA309 1 L 6 504

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FA313 1 L 6 504

Generell info om frostvæsker
Wilhelmsen Chemicals anvender kun råvarer fra Europas ledende produsenter av kjølevæsker og har 
som mål alltid å kunne tilby produkter av høyeste kvalitet. For å gjøre det lettere å velge kjølevæske  
til din bil har vi følgen de råd: Kontroller bilens brukerhåndbok. Hvis ingen referanse er oppgitt,  
sjekk fargen kjølevæsken på bilen har og bruk samme farge.

CLEANLINE ANTIFREEZE NON-TOXIC
Giftfri og ikke skadelig for miljøet. For væskefylte dekk til anleggs-/skogsmaskiner.  
For vinterkonservering av landbruksutstyr som åkerspryter og vanningsanlegg/slanger. 
Egner seg også utmerket for sikring av alle typer vann- 
system i båter/campingvogner/bobiler under vinter-
lagring. Produktet inneholder ikke korrosjons inhibitor,  
og skal derfor ikke brukes i motorer under drift, og gir 
heller ingen korrosjonsbeskyttelse for andre metaller. 
Hindrer frost i rør, avløp, vannlåser, toaletter og  
vann tanker. Setter ikke smak og er luktfri. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FA655 20 l 24

FA741 209 l 2

Blandetabell

- 50°C 60% Antifrost / 40% Vann

- 31°C 50% Antifrost / 50% Vann

- 23°C 40% Antifrost / 60% Vann

- 14°C 30% Antifrost / 70% Vann

- 8°C 20% Antifrost / 80% Vann
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CLEANLINE ANTIFREEZE CONS BS6580 BLUE
Frostvæsken er beregnet for helårsbruk i alle typer vannavkjølte motorer.  
Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri). Møter BS6580-2010,  
AFNOR NFR 15-601 og ASTM D3306. 

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 C GREEN
Frostvæsken er en hybrid frostvæske basert på kombinasjon av organiske og  
uorganiske additiver. (OAT + IAT) Egner seg godt til bruk i tyngre kjøretøy som 
lastebil, buss, anleggs- og landbruksmaskiner. Frostvæsken er NAP-fri.  
Møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010, Mercedes-Benz 325.0.  
Møter kravspesifikasjone til VAG TL 774 C, G-11, MAN 324 NF, BMW GS 94000  
og General Motors GME L1301. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FA650 20 l 24

FA736 209 l 2

FA802 1000 l 1

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FA651 20 l 24

FA737 209 l 2

FA803 1000 l 1

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 D-F YELLOW
Frostvæske Long Life er et monoetylenglykol basert full OAT produkt med over-
legen langsiktig korrosjonsbeskyttelse. NAP-fri og borat / silikat fri. 774 D-F møter 
spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter kravspesifikasjonene til 
VAG TL 774 D-F, Mercedes B. 325.3, MAN 324SNF, Ford WSS-M97B44D/E,  
General Motors GMW 3420 Volvo trucks. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FA652 20 l 24

FA738 209 l 2
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CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 G RED
Cleanline Antifreeze Consentrate 774 G Red er en frostvæske basert på OAT og 
mineralske korrosjonsinhibitorer. For alle typer forbrenningsmotorer. Inneholder 
ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri). Møter spesifikasjonene til ASTM D3306 
og BS6580-2010. Møter spesifikasjone til VAG- TL774 G. G12++, Mercedes-Benz 
325,5, MAN 324 Type Si-OAT. 

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 D-F RED
Frostvæske Long Life er et monoetylenglykol basert full OAT produkt med  
overlegen langsiktig korrosjonsbeskyttelse. NAP-fri og borat / silikat fri. Utmerket 
stabilitet ved høye temperaturer og stor toleranse for hardt vann. 774 D-F møter 
spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter kravspesifikasjonene til 
VAG TL 774 D-F, G12+, Mercedes B. 325.3, MAN 324SNF, Ford WSS-M97B44D/E, 
General Motors GMW 3420. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FA653 20 l 24

FA735 209 l 2

FA804 1000 l 1

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FA654 20 l 24

FA740 209 l 2

FA811 1000 l 1

BLANDETABELL FROSTSIKRING:
60% frostvæske blandet med 40% vann gir maksimal frostbeskyttelse og tåler 
da -52 C. Større andel frostvæske enn 60% medfører svakere frostsikring igjen. 
Husk å bruke demineralisert vann.

774 C tilsvarer: G11 - BASF G48

774 D-F tilsvarer: G12 - BASF G30

774 G tilsvarer: G12++ - BASF G40

20% - 9°C

30% - 15°C

40% - 24°C

50% - 36°C

60% - 52°C
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CLEANLINE BIO DEGREASER MICRO
Cleanline Bio Degreaser Micro er et effektivt produkt i ferdig bruksløsning for 
utvendig rengjøring av motorkjøretøyer. Produktet er en mikroemulsjon som 
inneholder en effektiv sammensetning av tensider, vann og ester. Fjerner blandt 
annet asfaltflekker, olje, fett, veisalt og annet smuss. Angriper ikke metaller eller 
lakk. Kan brukes på både våte og tørre overflater.

CLEANLINE DEGREASER EXTREME
Klar til bruk. Spesiellt utviklet for å fjerne vanskelige smuss og flekker på karosseri 
og lakkerte flater.  Utmerket for bruk i vinterhalvåret for å fjerne saltbelegg og 
asfaltflekker. Passer også til motordeler og motorvask. Sørg for at motoren er  
kald før påføring.

CLEANLINE DEGREASER LOW AROMATIC
Cleanline Degreaser er et raskt og høyeffektivt avfettingsmiddel for å fjerne  
flekker av asfalt, tjære, olje, fett, veisalt ol. på lakkerte overflater.  
Utmerket også til motorvask.

Cleanline vask og avfetting
Vask og avfettingsprodukter fra Wilhelmsen Chemicals består av gode serier beregnet for å gi  
brukeren det beste resultatet. Produktene har gjennomgått omfattende tester og er produkter du 
som forhandler kan stole på. Wilhelmsen Chemicals har HMS i fokus og arbeider stadig for å gjøre 
innholdet mer miljøvennlig samtidig at det skal gi optimal effekt.

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FE304 1 l 6 456

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FE301 1 l 6 456

WiC nr Volum Ant. krt. Ant. pall EAN Kode

FE403 4 l 3 144
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WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FE6031 25 l 24

FE702 200 l 2

FE810 1000 l 1

CLEANLINE DEGREASER LOW AROMATIC
Cleanline Degreaser Low aromatic er et effektivt, ferdigblandet løsemiddelbasert produkt 
for avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte 
detaljer kan skylles av med vann. Klar til bruk så ingen ytterligere utblanding er nødvendig. 
Sterkt avfettende og vil også fjerne voks og polish som er brukt på lakkerte flate.  
Cleanline Degreaser skader ikke metall, maling eller gummi. 

CLEANLINE DEGREASER HD
Cleanline Degreaser HD er et kraftig, konsentrert løsemiddelbasert avfettingmiddel 
utviklet for rengjøring av oljetilsmussede flater og deler. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FE6030 25 l 24

FE701 200 l 2

CLEANLINE DEGREASER MICRO
Cleanline Degreaser Micro er en kraftig vannbasert mikroemulsjon som inneholder 
en effektiv sammensetning av tensider, emulgatorer og løsningsmidler. Degreaser 
Micro fjerner effektivt både vannløslig og fettløslig smuss som støv og sand/jord, 
olje, fett, asfaltflekker og veisalt. Velegnet for krevende rengjøring av bil, båt, 
motorsykkel, lastebil, campingvogn, campingbil, maskiner og til motorvask. 
Utmerket også til vask av tyngre kjøretøy. Effektiv både til karosseri og kapell.  
Egner seg også som forvask i bilvaskemaskiner.

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FE6033 25 l 24

FE703 200 l 2
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CLEANLINE AUTO SHAMPOO 
Cleanline Auto Shampoo er et høykonsentrert, alkalisk vaske- og avfettingsmiddel for 
bilvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Benyttes som forvask/shampoo og skum på 
bilvaskemaskiner. Medvirker til rene børster, matter ikke ned lakk og andre lakkerte 
flater dersom benyttet som anbefalt. Kan også benyttes til daglig renhold av verksteder, 
fasader og lignende. 

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FF6038 25 l 24

FF776 200 l 2

Blandetabell

Sommer / lett tilsmusset 1:20 (5%) - 1:50 (2%)

Vinter / sterkt tilsmusset 1:10 (10%) - 1:20 (5%)

CLEANLINE INDUSTRIAL
Cleanline Industrial er et sterkt alkalisk vaske- og avfettingsmiddel som effektivt fjerner 
olje, fett, sot og annet smuss. Spesielt formulert for industriellt bruk og effektivt for 
vasking av vegetabilsk og animalsk fett (Fiskeri, slakteri o.l.) Ved høyeste dosering er 
det et utmerket produkt for å matte ned maling og lakk før overmaling.  
Er IKKE anbefalt for bilvask. Inneholder lut. Biologisk nedbrytbar.

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FF6035 25 l 24

FF777 200 l 2

WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FF6034 25 l 24

FF775 200 l 2

FF810 1000 l 1

CLEANLINE POWERWASH
Cleanline Powerwash er et moderat alkalisk vannbasert rengjøringsmiddel.  
Produktet er effektivt og allsidig med en rekke bruksområder innen både industri 
og husholdning. For bruk på alle typer oljer, fett og proteiner. Kan med fordel 
benyttes i industrilokaler/maskiner, husholdninger, biler og båter. Biologisk 
nedbrytbar og blant de minst miljøbelastende i sin varegruppe. 

Dosering:
1:5 for rengjøring av svært skitne flater
1:10 for rengjøring av moderat skitne flater
1:20 for lettere rengjøringsoppgaver
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WiC nr Volum Ant. pall EAN Kode

FP604 25 l 24
7 041068 132558

FP704 205 l 2
7 041068 132541

FP803* 1000 l 1
7 041068 132442

MOLDOL NU FORSKALINGS OLJE
Moldol NU benyttes på de fleste typer former. Oljen påføres i et tynt skikt med 
sprøyte, kost, svamp eller rull. Overskytende olje tørkes bort før støping.
Best resultat oppnås når oljen får ”tørke” på formene før støping.  
Dekkevnen er 15 - 35 m2 pr. ltr. avhengig av formmaterialet.

*FP803 Bestillingsvare



Wilhelmsen Chemicals AS 

Kirkeveien 578, NO-3143 Kjøpmannskjær, Norway. Tlf: +47 33 35 15 00

For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com

For andre henvendelser: service.chemicals@wilhelmsen.com


