BILPLEIE

KAPITTELTITTEL

SKUMKANON | For effektiv skumlegging av bil
• Lager et rikt skum
Til påføring av skum ved vask av
• Måleenhet på siden av flasken bil. Kobles til høytrykkspyler med
for enkel blanding av såpevann tilpasset adapter. Ved å skumlegge
bilen virker effekten fra såpen lengre og forurensing i lakken fjernes
lettere.

ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
N04609

Forpakning
1 stk

ADAPTER FOR SKUMKANON
Varenr
N04614
N04618
N04616
N04619
N04615
N04617
N04620

Beskrivelse/Forpakning
Karcher K
1 stk
Bosch
1 stk
Lavor
1 stk
Karcher Hds Fix Fit
1 stk
Alto
1 stk
M22
1 stk
Nilfisk
1 stk

RELEKTA BILVASK MED VOKS | Vokssjampo
• Sjampo med ekte
Relekta Bilvask med voks består
karnaubavoks som legger
av skummende tensider med høy
et beskyttende vokslag
rengjøringsevne. Det er et allsidig
• Meget godt egnet til lakkflater produkt for rengjøring av biler, bå• Etterlater en glansfull overflate ter, campingvogner, sykler og mye
annet året rundt. Det løser effektivt opp skitt som støv, trafikkfilm,
insekter og er meget godt egnet
for lakkflater. Sjampoen inneholder
ekte karnaubavoks som etterlater
en beskyttende og smussavvisende
overflate. Bilvask med voks er biologisk nedbrytbar.

TEKNISK
Lukt: Kirsebær
Farge: Lyserød
Kokepunkt: >100 °C
pH: 9
BLANDINGSFORHOLD
Bland 1–15 % sjampo med lunkent
vann avhengig av smussgraden.
ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
N50242
N50243
N50244

Forpakning
5 l kanne
25 l kanne
210 l fat

RELEKTA BILVASK | Høytrykksrengjøring for kjøretøy og andre harde overflater
• Ypperlig for lakkerte
og harde overfater på
bil, campingvogn ol
• Effektiv og drøy i bruk
• Fjerner trafikkfilm,
sot, olje, tjære etc
• Inneholder ikke løsemidler
• Vannbasert – biologisk
nedbrytbar
• Forbedret avrenning:
Tørker raskere

Relekta Bilvask er ypperlig for
bruk på bil, campingvogner og
alle kjøretøy. Den har forbedret
avrenning: Tørker raskere som reduserer umiddelbar tilsmussing
etter vask. Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar.

TEKNISK
Lukt: Karakteristisk
Farge: Klar
pH: 12,4
Tetthet ved 20 °C: 1,04 g/cm³
BLANDINGSFORHOLD
Normal: 5 dl til 10 l vann (1:20).
Vintervask: 10 dl til 10 l vann
(1:10). Sterkt forurensede flater:
20 dl til 10 l vann (1:5).
ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
N50241
N50226
N50078

Forpakning
5 l kanne
20 l kanne
200 l fat

WHEEL CLEANER | Felgrens
• Renser effektivt og er
selvnøytraliserende
• Vannløselig
• Inneholder en
indikator som viser når
behandlingen er ferdig

Wheel Cleaner fjerner raskt bremsestøv, olje, fett og tjære fra stål- og
lettmetallfelger. Den etterlater et
lilla fargemiddel ved påføring som
forsvinner når kjemikaliene har
virket og syrene er nøytralisert.
Nøytraliseringen kan fremskyndes
ved bruk av vann.

TEKNISK
Lukt: Skarp
Damptrykk ved 20 °C: Pa: 2332
Farge: Lilla
Kokepunkt: 100 °C - 290°C
pH: 0,7
Relativ tetthet ved 20 °C: 1.071
Selvantennelsestemperatur: +310 °C
Vannoppløselighet: Fullstendig
Viskositet (MPa.s/20 °C): 1
Smeltepunkt: 0 °C
ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
N494001
N494005
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Forpakning
1 l flaske
5 l kanne
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CLAY-KLUT | Renser lakken før polering

HØYABSORBERENDE TØRKEHÅNDKLE

Unik clayklut til rengjøring av lakk
på bil m.m. før polering. Utmerket
alternativ til clay bar. Fjerner urenheter som piggstøv, asfaltprikker,
m.m. I lakken. To sider, en med
clay og en med microfiber. Brukes
alltid sammen med Relekta Bilvask
for best effekt.

Til tørking av bil etc. etter vask.
Absorberer mye vann og er lett å
bruke. Skånsom mot lakken. Vris
enkelt opp når den er mettet og
kan vaskes i maskin

ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
N04610

Dimensjon
30 x 30 cm

ARTIKKEL-INFORMASJON
Forpakning
1 stk

Varenr
N04611

Dimensjon
40 x 40 cm

Forpakning
1 stk

MIKROFIBER GLASSKLUT |

MIKROFIBER POLERKLUT
En profesjonell mikrofiberklut i tykk
kvalitet med rund kant som er ekstra myk og perfekt for polering
av bil og båt.

Relekta

Profesjonell mikrofiberklut for alle
former for glass, stål, og sarte
overflater som f.eks høyglansfronter, speil og LED/LCD skjermer.
Kan benyttes fuktig/våt eller tørr
både med og uten rengjøringsmiddel. Dobbelt kantsøm sikrer
ekstra lang levetid.

ARTIKKEL-INFORMASJON

ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr
N50057

Varenr
N50056
N50058

Forpakning
40 x 40 cm

Forpakning
40 x 40 cm
50 x 60 cm

MIKROFIBER VOTT | Statisk effekt

FELGBØRSTE
Børste i saueull til skånsom rengjøring av felger m.m. Skader ikke
felgene, Kan også brukes på andre
trange steder som i motorrom og
frontgrillen etc. Skylles i rent vann
etter bruk.

Profesjonell Mikrofibervott som er
ekstra myk og «puffy», perfekt til alt
innen polering, renhold og støvtørking. Ekstrem Statisk for tiltrekking
av støv og partikler generelt.

ARTIKKEL-INFORMASJON

ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr
N04612

Varenr
N50061

Forpakning
1 stk

Forpakning
1 stk

RADEX AVFETTINGSKLUT | I polypropylen RADEX POLERINGSDUK | Poleringsduk
En perforert rull med 250 ark med
perfekt absorberende egenskaper. Papiret er løsemiddelresistent
og loer ikke. Absorberer fuktighet
raskt. Produsert på ”Melt Blown”
teknologi.

ARTIKKEL-INFORMASJON

«Nonwoven» engangs poleringsduk med porøs struktur laget av
polyester og rayon. Den leveres
i en perforert rull som er plassert
i spesialtilpasset dispenserboks
for enkel bruk og oppbevaring.
Beregnet for fjerning av rester fra
poleringsvoks.
ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
DRX160401

Forpakning
22 - 250 stk pakke

5

OSCILLERENDE POLERINGSMASKIN | 1000 w
• Justerbar hastighet i 6 trinn
• 4 meter kabel
• Gummibelagt grep
gir god kontroll
• 125 mm bakplate

Ocillerende poleringsmaskin på
hele 1000W og med 15 mm utkast.
Meget god til polering av lakk på
biler og kjøretøy. Har motvekt for
god balanse, myk start, er ergonomisk, har enkel hastighets justering
med progressiv bryter og 6 hastighetsinnstillinger. Hastigheten
er justerbar fra 2200 – 5000 RPM.

TEKNISK

Hvit poleringspad er for poleringsmiddel med slip. Gul slipepad er
for poleringsmiddel med fin slip.
Svart poleringspad er for poleringsmiddel uten slip.

ARTIKKEL-INFORMASJON

Kraft: 1000 W
Strømtilkobling: 220 V
Frekvens: 50 Hz
ARTIKKEL-INFORMASJON
Varenr
N04613

Forpakning
1 stk

RADEX POLERINGSPAD | For rubbing
• 3 forskjellige slipepader for
hvert sitt bruksområde

Varenr
DRX181411
DRX181410
DRX181412

Dimensjon
150 x 25 mm
150 x 25 mm
150 x 25 mm

Forpakning
2 stk , Hvit
2 stk , Gul
2 stk , Sort

RADEX PROTECTIVE GLAZE | Høyglanspolish
• Enkel å bruke
• Høyglanspolish med
carnauba voks
• Passer til alle typer lakk

Svært god høyglanspolish med carnauba voks som danner en meget
sterk, blank og beskyttende film.
Passer til alle typer lakk.

ARTIKKEL-INFORMASJON

Fin, svakt slipende lakkrens
(P2000-P3000) for fjerning av
mindre riper, sliperiper og oppfrisking av slitt lakk. Også utmerket til
å fjerne sirkulære spor etter poleringsmaskin og ”hologrammer”.
Lett å fjerne etter bruk. Inneholder
ikke silikon.

ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr
DRX170404

Forpakning
1 l flaske

RADEX RDX-23 | Lakkrens
•
•
•
•
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Enkel å bruke
Fjerner mindre riper
Frisker opp slitt lakk
Inneholder ikke silikon

Varenr
DRX170423

Forpakning
1 l flaske
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