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Absolutt Industrivask er et effektivt rengjøringsmiddel for vasking av skitne flater inne og ute. 
Velegnet til fjerning av smuss, begrodde og skitne underlag på overflater som fasader av tre, metall, 
betong og puss/mur. Produktet er velegnet til vask av biler, båter, maskiner og containere, samt de 
fleste overflater innendørs. Er svært velegnet for industrien, verksteder, landbruk og offentlige bad. 
Må ikke brukes i direkte sollys.  
 
 
FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Rengjøringsmiddel 
Farge: Klar 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,0 

 
 
OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 
 

Innhold: Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5-15%, anioniske 
overflateaktive stoffer, amforterte overflateaktive stoffer <5 %. 

  
Ingredienser: Vann 
 Alkoholetoksylat 
 Kaliumkarbonat 
 Kaliumhydroksid 

 
 
BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel eller sprøyte 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann 
Blandingsforhold, utendørs bruk: 1:30 med vann 
Blandingsforhold, innendørs bruk: 3 dl Absolutt Industrivask blandes med 9 liter vann 

 
 
BRUKSANVISNING 
 
Bruksmåte 
Underlaget må være tørt. Påfør Absolutt Industrivask nedenfra og oppover. Tips: Ved vasking av 
større vertikale flater, fukt/ dusj overflaten lett med vann før påføring for bedre effekt. Unngå at 
vaskeløsningen tørker inn på vinduer og malte/ lakkerte flater. Unngå å sprøyte Absolutt Industrivask 
direkte på planter. I tilfelle søl, spyl med vann. Blandingsforholdet justeres i forhold til effekt. Test på 
et prøveområde først. 
 
Lagring 
Tett beholder godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal 
fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
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Avfallshåndtering 
Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig 
avfall. 
 
 
 
 
 
ØVRIG INFORMASJON  
Emballasjestørrelser: 10 liter.  
 
 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
 
 
Informasjonen er gitt etter Mal Proff beste kunnskap, basert på produsentens laboratorietesting og våre praktiske 
erfaringer. Absolutt Industrivask regnes som halvfabrikata, bruk av produktet er utenfor Mal Proff sin kontroll. Mal Proff 
kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Produktendringer kan bli gjennomført for å imøtekomme 
lovpålagte krav samt ved justering av produktets beskaffenhet. Mal Proff forbeholder seg retten til å endre gitte data uten 
varsel.                             Utgitt av Mal Proff AS 
 
 


