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bästa resultat!4

3. Mekaniskt 
arbete

4. Kemikalier

1. Tid 2. Temperatur

Rengöringsmedlet måste få tid att verka när det 
lagts på. Verkningstiden är alltså den tid det tar 
för rengöringsmedlet att frigöra och finfördela 
smutsen innan den kan spolas av.

Med temperaturen menar man kontakt- 
temperaturen mellan tvättlösningen och objektet 
som skall göras rent. Värme påverkar alltid ren-
göring positivt och vid 25-40°C sänks exempelvis 
viskositeten på fett, vilket underlättar emulsions-
bildning och därmed rengöringen.

Det mekaniska arbetet, dvs bearbetningen av den 
smutsiga ytan, frigör och finfördelar smutsen.

Medlet penetrerar, frigör och dispergerar fett och 
smuts så det kan transporteras bort med vatten. 
Då man talar om brukslösning menar man den 
koncentration rengöringsmedel som träffar  
smutsen på objektet.
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 Produktvalsguide

Läs mer om våra produkter på www.pk-produkter.se
Ring 010-129 40 00 för personlig service

Rekommenderat medel Användningsområde

MPX-30 Glansschampo Auto
Högkoncentrerat, alkaliskt fordonsschampo med 
extra glanseffekt. Används med fördel i borsttvätt-
maskiner och med högtryckstvättar.

MPX-40 Optimal Grön
Miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettnings-
medel speciellt lämpat för fordonstvätt.

MPX-50 Entreprenadtvätt
För borttagning av svåra beläggningar såsom olja, 
fett, kåda, lera och sot. Speciellt anpassad för  
entreprenad-, skogsmaskiner och lastbilar.

MPX-80 Superkoncentrat
Används på alla ytor på fordon som tål alkaliska 
produkter.

2415-0010, 10 L dunk
2415-0025, 25 L dunk
2415-0200, 200 L fat
2415-1000, 1000 L IBC

2411-0010, 10 L dunk
2411-0025, 25 L dunk
2411-0200, 200 L fat
2411-1000, 1000 L IBC

2414-0010, 10 L dunk
2414-0025, 25 L dunk
2414-0200, 200 L fat
2414-1000, 1000 L IBC

MPX-90 Extra Kraftig Glanstvätt
Används för rengöring av fordon. Produkten ger en 
snabb vattenavrinning och glans efter tvätten. Den 
är också mycket effektiv mot pigmentsmuts såsom 
lera, sot och trafikfilm.

2410-0010, 10 L dunk
2410-0025, 25 L dunk
2410-0200, 200 L fat
2410-1000, 1000 L IBC

2412-0010, 10 L dunk
2412-0025, 25 L dunk
2412-0200, 200 L fat
2412-1000, 1000 L IBC

2413-0010, 10 L dunk
2413-0025, 25 L dunk
2413-0200, 200 L fat
2413-1000, 1000 L IBC

MPX-91 Fordonstvätt Eco
Används på alla ytor på fordon som tål alkaliska 
produkter. Lämpar sig väl för rengöring av  
aluminium.

Tvätta rent utan att smutsa ner i naturen.


