
Produktoversigt

Kemi og væsker  
til rengøring, drift, 
vedligehold & service



Effektive produkter  
til rengøring, drift,  
vedligehold og service 

Kemi-Service er en af landets førende leverandører af  
kemiske produkter til heavy duty-segmentet, som bl.a.  
omfatter landbrugsmaskiner, off-road køretøjer og  
vej & park, håndværk & service samt til facilityservice.

Professionel rådgivning og kundesupport følger med alle  
vores produkter, som omfatter midler til industriel affedtning,  
rengøring, overfladebehandling, finish og meget mere.

Alle produkter er udviklet og produceret hos Kemi-Service  
af egne kemikere med fokus på arbejdsmiljø, herunder  
genanvendelse af en stor del af vores emballage og  
minimeret udledning af miljøskadelige stoffer gennem  
brug af spildevandsfiltre. 

Med samtlige produkter følger datablade og instruktioner 
til gavn for miljøet, sikkerheden og din økonomi.  

En stærk familie   
Siden etableringen i 1987 har Kemi-Service haft til huse  
i Vejle, hvor selskabet i dag deler domicil og ejerskab  
med Bell Add, Metalinas og Mekanika samt CB Lubricants  
(grossist for Castrol i Danmark). 

Sammen udgør de fem brands en totalløsning over for  
industrien, autobranchen og heavy duty-segmentet, som  
her finder alle former for kemi, olier og rengøringsmidler.  

Kundeservice håndterer alle situationer  
– også af teknisk karakter. Hvis ikke vi kan  
klare det på telefonen, så har vi folk på vejene  
til personlig assistance i din virksomhed.

Dansk udviklet kemi til rengøring, afvaskning,  
smøring og vedligeholdelse alt rullende materiel, 
maskiner og faciliteter. Om du er til 10 eller  
1000 liter så finder vi den helt rigtige løsning. 

Ring 81 900 900

Kemi, olier og væsker  
til værksted og industri

Afrensning, vask  
og klargøring af alle 
typer landbrugs- 
køretøjer og maskiner. 
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Landbrugs- 
maskiner

Vask og vedlige- 
holdelse af små og 
store køretøjer og 
parkmaskiner.
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Ind- og udvendig 
vedligeholdelse af 
store entreprenør-  
køretøjer.
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køretøjer
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Maskiner og  
diverse tilbehør 
tll rengøring og  
beskyttelse.
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Sikre løsninger  
til rengøring,  
vedligeholdelse  
og desinfektion. 
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Stald og 
faciliteter

Tilbehør
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Høj hygiejne i  
værksted, skurvogn, 
kontor, bade-  
og toiletfaciliteter. 
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Facility  
service

Afrensning, vask  
og vedligeholdelse  
af alle typer  
materiel og biler.

Materiel og 
håndværk 

Det dit køretøj og  
heavy duty materiel 
ikke kan undvære.

Væsker  
og olier

Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2006 beskriver følgende:

 A-stoffer er uønskede i afløbssystemet og bør  
 erstattes eller reduceres til et minimum.

 B-stoffer er ”ikke let nedbrydelige” og skal begrænses  
 ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik.

 C-stoffer er let nedbrydelige og har ikke potentiale for  
 at give skadevirkninger over for mennesker og miljø.
 
Nogle stoffer er ikke klassificerede, idet de ikke kan vurderes  
pga. manglende data. Stofferne kan derfor være potentielle  
A-, B- eller C-stoffer og dermed også uønskede i afløbssystemet.

Produkterne i denne brochure indeholder kendte, klassificerede  
kemikalier, som ved korrekt brug overholder myndighedernes krav.

A   Princippet for vurdering af organiske stoffers miljøfarlighed 
bygger på en inddeling af stoffer på tre lister på baggrund  
af stoffernes potentielle skadevirkning.
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Landbrugsmaskiner
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Voks on 
Koncentreret neutralt  
affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 40101
Indhold: 200 / 25 / 5 kg

•  Effektiv vask af presenniger og trailere

•  Fjerner dieselsod og vejssnavs uden  
 at udtørre overfladen helt 

•  Koncentreret med god brugsøkonomi

•  Modvirker kalkpletter

KS 703 
Autoshampoo 
Mild autoshampoo med voks  
til vask af bil og udstyr.

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 kg

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L    

•  Efterlader glasoverfladen  
 ren og skinnende blank

•  Sikker i brug

•  Fjerner hurtigt trafikfilm, striber,  
 insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af landbrugsmaskinerne, giver  
samtidig den fordel at eventuelle skader og slid nemmere opdages i tide. 

Arbejdshandsker 
Håndrens 
Klude 

Vi leverer også...

Se mere side 18

Vedligeholdelse og finish

KS 701 Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk, vandbaseret 
affedtnings- og rengøringsmiddel. 

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,   
 dieselsod, fedt og olie

•  Skader ikke lak og metal

•  Kan udlægges med skumlanse 
 

Fremragende universalprodukt til vask af traktorer,  
landbrugsmaskiner, lastbiler, alukasser, presenninger mm.

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

2 %
5 %

10 %

1:50
1:20
1:10

Universal Make-up 
Rengøring og pleje af  
plast, vinyl og gummi.

Varenr.  51214
Indhold: 25 / 5 L

•  Effektivt rengørende

•  Giver blød og smidig overflade

•  Meget svag mild duft

•  Arbejdsmiljøvenlig
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Grejet skal være i orden  
Moderne landbrugsredskaber er en stor investering, derfor 
er det sund fornuft at sørge for at traktorer, mejetærskere  
og arbejdsredskaber får den rette rengøring og vedligeholdelse.  
Kemi-Service leverer rengørings- og vedligeholdelses- 
produkter, til såvel udvendig som indvendig rengøring.

Alt væk 
Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen grundrens.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser, 
 men også til manuel brug

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Rengørings- og affedtningsmiddel til at fjerne fedt, olie, 
tjære og snavs fra landbrugsmaskiner, lastbiler, maskin- og 
reservedele samt værktøj og metalemner.

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

1 %
3 %
10 %

1:100
1:30
1:10

Grovrengøring

Surren Medium 3 
Stærkt surt affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 17121
Indhold: 1000 / 250 / 30 / 13 / 6  kg

•  Effektiv rengøring af stål- og aluminiumsfælge

•  Fjerner rust og flyverust samt  
 opløser kalk og betonrester

•  Beskytter kortvarigt mod rust på stål 

Surren Medium 3 er velegnet til rengøring af meget snavsede stål- og aluminiumsfælge. 
Fjerner effektivt bremsestøv og vejsnavs. Produktet fjerner også rust, flyverust, kalk- 
belægninger og betonrester og yder kortvarig beskyttelse mod rust på stål.

KS Bremserens 
Rengøring af bremse-  
og koblingsdele.

Varenr. 10125
Indhold: 205  / 25  / 5 L

•  Fjerner effektivt  belægningsrester,  
 olie, fedt, støv og bremsevæske

•  Sikrer optimal og ensartet bremse- 
 virkning på bremse- og koblingsskiver 
 

Alt væk 
m. skumforstærker
Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen 
grundrens med ekstra tykt skum.

Varenr. 10002
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg 

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Tyk skum med god vedhæftning 
 også til lodrette flader

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Beskytter rent stål mod rust 

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

5 %
20 %
50 %

1:20
1:4
1:1



Stald og faciliteter 
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Højtryksspulere 
og maskiner til  
afrensning 

Børster, skrabere 
svampe og papir

Værnemidler 

Vi leverer også... 
 

Se mere side 18

Baktus 
Vandbaseret rengøringsmiddel til industrielle formål.

Varenr. 7030     Indhold: 205 / 24 / 10 / 5  kg     Baktus 
Varenr. 7031     Indhold: 205 / 24 / 5 kg             Baktus Koncentrat

•  Fjerner dårlig lugt  
 og belægninger

•  Desinficerer

•  Nem og sikker at arbejde med 
 

Effektiv afrensning af overflader med belægninger  
f.eks. kølerum mm. Fjerner lugt fra begroede overflader. 
Velegnet til vask af fliser og tagflader.

Anbefalet dosering af Baktus

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

10 %
20 %
30 %

1:10
1:5
1:3

Siki Klor 15 % 
Effektivt slutrengøringsmiddel  
til brug i levnedsmiddelsektoren.

Varenr. 19104
Indhold:  24 kg

•  Miljøvenlig lugtfjerner  
 og blegemiddel

•  Fjerner fedt, olie og belægninger

•  Økonomisk i brug 
 

Brintoverilte 
Bredspektret surt, miljøvenligt  
hurtigvirkende desinfektionsmiddel.

Varenr. 41001
Indhold: 22 kg

•  Desinficerer og bleger

•  Virksom mod mange typer bakterier,  
 mug, skimmel og svamp

•  Miljøvenligt

•  Velegnet til fødevareindustrien

Bio-C Concentrate
Vandbaseret lugtfjerningsmiddel.

Varenr.  51826-29
Indhold: 25 / 5 L

•  Fjerner dårlig lugt

•  Effektiv på hårde overflader

•  God rengøringseffekt

Bio-C Concentrate er et pH neutralt lugtfjerningsmiddel 
baseret på enzymer og bakterier, der effektivt nedbryder de 
organiske stoffer som skaber den dårlige lugt.

Anbefalet dosering af Bio-C

Koncentration Forhold

Almen reng. 5-20 % 1:5-1:20

Større overflade 1 % 1:100

Belægninger, lugt og desinfektion
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Rene forhold med god økonomi
Renlighed omkring arbejdsområderne er vigtigt i landbruget, da det er afgørende for at undgå  
smittespredning og forurening. Ved valg af desinfektionsmiddel bør man som bruger være meget  
opmærksom på effekten over for mikroorganismerne. Vælg et middel der er godkendt efter gældende  
dansk lovgivning og har dokumenteret virkning over for et meget bredt spektrum af specifikke  
mikroorganismer i den animalske produktion. Dette valg tages sammen med en af vores specialister. 

KS Clean 
Alkalisk, vandbaseret affedtnings- og opløsningsmiddel.

Varenr. 10017
Indhold: 1000 / 210 / 25 / 5  kg

•  Effektiv affedtning og fjernelse af olie,  
 fedt, sod og fastgroet snavs

•  Særdeles velegnet til gulvvask

•  Miljøvenlig og med god brugsøkonomi

Koncentreret affedtnings- og rengøringsmiddel, der er velegnet til svært tilsmudsede  
overflader, især olie, fedt, sod og fastgroet snavs. Produktet kan anvendes til vask af 
køretøjer og maskiner, karrosserier, presenninger mv. og er ligeledes velegnet til gulve. 

Supersæbe 
Stærkt alkalisk, vandbaseret  
affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg 

•  Ekstra effektiv til fjernelse af   
 vejsnavs, dieselsod, fedt og olie

•  Velegnet til gulvvask

•  Stor vaskeaktiv reserve  
 pga. hurtigtvirkende tensider 

Opblandes i vand til den ønskede koncentration.

Koncentration ForholdMetode

Manuel rengøring

Højtryksrenser

1-5 %

 2-4 %

1:100 - 1:20

1:50 - 1:25

Kalk-A Mild 
Surt rengøringsmiddel  
og kalkfjerner.

Varenr. 2013
Indhold: 210 / 25 / 5 kg 

•  Fjerner kalk, rust og okker fra 
 glatte overflader som fx glas,  
 fliser, porcelæn og rustfrit stål

•  Velegnet til rengøring af vægge og  
 gulve i vaskerum, sanitære  
 installationer, brusekabiner og lign. 
 

KS Gulvvask 
Stærkt alkalisk, vandbaseret  
gulvvaskemiddel.

Varenr. 13111
Indhold: 215 / 25 / 5 kg 

•  Koncenteret og lavtskummende

•  Ekstra effektiv rengøring af  
 meget fedtede gulve

•  Specielt velegnet til gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt 
 

Rengøring

Rengøring

Grovrengøring

Kalk & rust

Belægninger

Lugt

Desinfektion

Baktus /
 Bak. K

onc.

Bio-C
 Concentra

te

Siki K
lor 1

5 %

Brin
tove

rilt
e

KS Clea
n

Supers
æbe

KS Gulvv
ask

Kalk-A
 M

ild

Hvilket produkt løser opgaven



Off-road og entreprenør

Alt væk med skumforstærker 
Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen grundrens med ekstra tykt skum.

Varenr. 10002
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Tyk skum med god vedhæftning 
 – også til lodrette flader

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Beskytter rent stål mod rust

Rengørings- og affedtningsmiddel til at fjerne fedt, olie, tjære og snavs  
fra entreprenør- og landbrugsmaskiner samt maskin- og reservedele. 
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Vedligeholdelse og finish
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Heavy Duty maskinerne skal bare rulle 
Off-road og entreprenør materiel udsættes for store belastninger hver dag. Maskinerne bruges  
i al slags vejr og ofte under ekstreme forhold. De er bygget til det, men det kræver vedligeholdelse  
for at undgå at arbejdet i mudder, grus og sten belaster og slider unødigt på udstyret.  
Kemi-Service leverer væsker til den grundige grovrengøring, men også til den del som  
gør køretøjet ekstra skarpt og lækkert, at sætte sig ind i for maskinføreren.

10 %

Anbefalet dosering til manuel brug*  

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let

Middel

Svær

1 %

4 %

1:100

1:25

1:10

*Anvendes højtryks- el. hedvandsrenser er lav konc. normalt nok.  

KS 701 Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk, vandbaseret 
affedtnings- og rengøringsmiddel. 

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,   
 dieselsod, fedt og olie

•  Skader ikke lak og metal

•  Kan udlægges med skumlanse 
 

Fremragende universalprodukt til vask af traktorer,  
landbrugsmaskiner, lastbiler, alukasser, presenninger mm.

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let

Middel
Svær

2 %

5 %
10 %

1:50

1:20
1:10

Surren Medium 3
Stærkt surt affedtnings- og rengøringsmiddel. 

Varenr. 17121
Indhold: 1200 / 250 / 30 / 13 / 6  kg

•  Effektiv rengøring af stål-  
 og aluminiumsfælge

•  Fjerner rust og flyverust samt  
 opløser kalk og betonrester

Rengøringsmiddel til meget snavsede stål- og aluminiums-
fælge. Fjerner effektivt bremsestøv og vejsnavs, men også  
rust, flyverust, kalkbelægninger og betonrester samt yder 
kortvarig beskyttelse mod rust på stål.

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

5 %
20 %
50 %

1:20
1:4
1:1

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L    

•  Efterlader glasoverfladen  
 ren og skinnende blank

•  Sikker i brug

•  Fjerner hurtigt trafikfilm, striber,  
 insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

Vinyl Make-up
Rengørings- og plejeprodukt  
til vinyl, plast og gummidele.

Varenr. 5131
Indhold: 200 / 25 / 5  L 

•  Rengøring og genopfriskning  
 af instrumentbræt, vinyl- og 
 plastbeklædninger og lister

• Også velegnet til rengøring og pleje  
 af udvendige plast- og gummdele

KS Insektfjerner
Svagt alkalisk, vandbaseret  
affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 10132
Indhold:  25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt insekter,  
 fedt og olie på køretøjer

•  Virker på få minutter

•  Nem efterbehandling: 
 Afslyllles med rent vand 

•  Leveres klar til brug

KS 703 
Autoshampoo 
Mild autoshampoo med voks  
til vask af bil og udstyr.

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 kg 

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 

Betonac-Max 
Kraftigt rensemiddel til  
betonrester, kalk og rust

Varenr. 2060
Indhold: 25 / 5  kg 

•  Ind- og udvendig vask  
 af betonudstyr

•  Kan også anvendes som  
 kalk- og rustfjerner

•  Uden A og B stoffer 

Split Off Miljø 80 
Effektivt affedtningsmiddel 
baseret på lugtfri petroleum.

Varenr. 20101
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

•  Effektivt affedtende overfor olie,  
 fedt, tjære, bitumen og lign.

•  Anvendes koncentreret og  
 afskylles med vand

•  Arbejdsmiljøvenlig 
 

Som bonus medvirker regelmæssig 
rengøring af materiellet til at slid og  
skader bliver afsløret i tide, så dyre  
værkstedskrævende stop minimeres.

Grovrengøring



Vej og park

Alkylatbenzin 
til 2- og 4 takts 
motorer

Smøreolier

Køler- og  
sprinklervæsker

Vi leverer også...

Se mere side 16

Vedligeholdelse og finish
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HD Vask Plus 
Alkalisk vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel. 

Varenr. 5521
Indhold: 215 / 25 kg

•  Fjerner vejsnavs, fedt og olie

•  Rengøringsmiddel til alle  
 typer Heavy Duty køretøjer

•  Velegnet til rens af motordele

HD Vask Plus fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og  
olie fra nye, såvel som brugte køretøjer og motordele.

Anbefalet dosering

Metode Koncentration Forhold

Manuel

Højtryk

1-5 %

2-4 %

1:100 -1:20

1:50 -1:25

Rustfjerner 
Fjerner effektivt rust, kalk, bremsestøv, fedt og olie.

Varenr. 17131
Indhold: 215 / 25  / 10  / 5  kg

•  Udvendig rengøring af køre- 
 tøjer, containere, tanke mv.

•  Afrenser rust og kalk

•  Fjerner effektivt bremse- 
 støv, fedt og olie 

Rustfjerner afrenser rust og kalk på alle syremodstands- 
dygtige overflader. Fjerner også bremsestøv, fedt og olie.

Kemi til store som små 
Materiel til vedligeholdelse på vej og i park udsættes for store belastninger  
hver dag. Maskintyperne går fra traktorer og minigravere til græsslåmaskiner,  
anhængere og arbejdsredskaber. Fælles er at alle typer kræver jævnlig  
vedligeholdelse, herunder rengøring. Kemi-Service leverer både det der skal  
til for at holde maskinparken rullende og i pæn stand, men også 
rengøringsmidler til at holde værksted og faciliteter rene og indbydende.

Grovrengøring

Anbefalet dosering

Koncentration Forhold

5-50 % 1:20 -1:2

Rustfjerner kræver grundig afskyl-
ning umiddelbart efter behandling.

Dosering  
tilpasses 
opgaven

Trans-X u/fosfat 
Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 1075
Indhold: 1000 / 210 / 25  kg

•  Økonomisk og effektiv i brug

•  Uden fosfat

•  Matterer ikke i korrekt opblanding 

Trans-X u/fosfat anvendes til vask af traktorer, anhængere, lastvogne, trailere mm.  
Produktet påføres med klud, børste, pensel, lavtryks- eller højtryksrenser. 

Anbefalet dosering 

Koncentration ForholdMetode

Manuel rengøring

Højtryksrenser

1-5 %

1-2 %

1:100 - 1:20

1:100 - 1:50
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Baktus 
Vandbaseret rengøringsmiddel  
til industrielle formål. 

Varenr. 7030    Baktus      
Indhold: 205 / 24 / 10 / 5  kg   

Varenr. 7031    Baktus Koncentrat      
Indhold: 205 / 24 / 5  kg   

•  Effektiv afrensning af overflader 
 med belægninger

•  Fjerner lugt fra begroede overflader

•  Velegnet til vask af fliser og tagflader 

KS Gulvvask 
Stærkt alkalisk, vandbaseret  
gulvvaskemiddel.

Varenr. 13111
Indhold: 215 / 25 / 5 kg 

•  Koncenteret og lavtskummende

•  Ekstra effektiv rengøring af  
 meget fedtede gulve

•  Specielt velegnet til gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt

KS Insektfjerner
Svagt alkalisk, vandbaseret  
affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 10132
Indhold:  25 / 5 kg

•  Fjerner effektivt insekter,  
 fedt og olie på køretøjer

•  Virker på få minutter

•  Nem efterbehandling: 
 Afslyllles med rent vand 

•  Leveres klar til brug

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L    

•  Efterlader glasoverfladen  
 ren og skinnende blank

•  Sikker i brug

•  Fjerner hurtigt trafikfilm, striber,  
 insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

mekanika.dk

Mekanika graffiti serien  
består af en række effektive  
og velafprøvede produkter til
forebyggende beskyttelse  
samt fjernelse af graffiti på  
alle typer af overflader.

Spørg din konsulent  
eller kontakt kundeservice  
på telefon:  81 900 900 

Anti graffiti produkter 
og forebyggende løsninger 

KS 703 Autoshampoo 
Mild autoshampoo med voks til vask af bil og udstyr. 

Varenr. 13031
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5 kg

•  Overfladen efterlades ren,  
 blank og vandafvisende

•  Plejende vokshinde

•  Behagelig duft af citron 

KS 703 er en lavalkalisk autoshampoo til bil- og udstyrsvask. 
i landbrug, transport-, entreprenør og maskinudlejning.  
Kan bruges manuelt og i højtryksrenser.

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

2 %
3 %
5 %

1:50
1:30
1:20
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Materieludlejning og håndværk

Betonac-Max 
Kraftigt rensemiddel til betonrester, kalk og rust.

Varenr. 2060
Indhold: 25 / 5 kg

•  Ind- og udvendig vask af betonudstyr

•  Kan også anvendes som kalk-  
 og rustfjerner

•  Uden A og B stoffer 

Effektivt syrebaseret rensemiddel til ind- og udvendig vask af betonudstyr f.eks.  
tvangsblandere, blandemaskiner, skovle og andet udstyr der kommer i kontakt med  
beton. Det kraftige rensemiddel opløser effektivt betonrester – våde såvel som tørre. 

Grovrengøring

KS 701  
Vognvaskemiddel 
Koncentreret alkalisk, vandbaseret 
affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 13011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg

•  Fjerner effektivt vejsnavs,   
 dieselsod, fedt og olie

•  Skader ikke lak og metal

•  Kan udlægges med skumlanse

Vinyl Make-up
Rengørings- og plejeprodukt  
til vinyl, plast og gummidele.

Varenr. 5131
Indhold: 200 / 25 / 5 L 

•  Rengøring og genopfriskning  
 af instrumentbræt, vinyl- og 
 plastbeklædninger og lister

• Også velegnet til rengøring og pleje  
 af udvendige plast- og gummdele

Vi leverer også...

Spørg din konsulent  
eller kontakt kundeservice  
på telefon:  81 900 900 Vedligeholdelse og finish

Supersæbe 
Stærkt alkalisk, vandbaseret  
affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 kg 

•  Ekstra effektiv til fjernelse af   
 vejsnavs, dieselsod, fedt og olie

•  Velegnet til gulvvask

•  Stor vaskeaktiv reserve  
 pga. hurtigtvirkende tensider 

Højtryks- og  
renseudstyr til  
enhver opgave.

Oxi-Rens 
Stærkt surt, vandbaseret affedtnings- og  
rengøringsmiddel til afoxidering og afkalkning.

Varenr. 2010 
Indhold: 262 / 31,25 / 6,25 kg

•  Effektivt og alsidigt produkt

• Fjerner oxidering 

• Fjerner kalkbelægninger

Oxi-Rens fjerner oxideret aluminium på lastbiler og fælge.  
Produktet er også velegnet til at fjerne kalkbelægninger  
på klinker og fliser, f.eks. i vaskehaller.

Musti med salmiak 
Stærkt alkalisk, affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 1039
Indhold: 210 / 25 / 5 kg      

•  Vandbaseret og blandbar  
 til forskellige formål

•  Effektiv renseeffekt

•  Velegnet til presenninger 

Grundrengøringsmiddel til alle typer overflader f.eks. gulve,
presenninger, metal- og malede overflader. Produktet fjerner 
effektivt snavs, sod, fedt og olie, uden at affedte overfladen helt.

Anbefalet dosering af Musti

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

  5 %
10 %
15 %

1:20
1:10
1:7

Alt væk 
Kraftigt alkalisk vaskemiddel  
af typen grundrens.

Varenr. 10001
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5  kg

•  Fjerner fedt, olie og snavs

•  Velegnet til højtryksrenser, 
 men også til manuel brug

•  Effektiv til gulvvask og 
 overfor beskyttelsesvoks

•  Beskytter rent stål mod rust 
 

Alt væk 2 
Stærkt alkalisk vaskemiddel  
af typen grundrens.

Varenr. 10011
Indhold: 1000 / 215 / 25  / 5  kg

•  Ekstra effektiv fjernelse af olie og fedt

•  Velegnet til højtryksrenser, 
 men også til manuel brug

•  Stor vaskeaktiv reserve 
 – længere virketid end Alt væk

•  Beskytter rent stål mod rust  
 

Anbefalet dosering

Koncentration Forhold

10-30 % 1:10:1:3

Må kun påføres med børste!

Dosering  
tilpasses 
opgaven

Anbefalet dosering, manuel brug:

Koncentration Forhold

5-10 % 1:10 : 1:20

Brug sikkerhedsbriller og undgå stænk!

Dosering  
tilpasses 
opgaven

Rent materiel tilskynder
til fornuftig brug! 
Maskiner som udlejes udnyttes meget effektivt, men har ofte en kortere levetid. 
Med mange skiftende brugere belastes materiellet mere. Ved jævnlig afrensning 
og rengøring opdages evt. skader og slid nemmere og værkstedstid minimeres. 
Samtidig tilskynder rent materiel til fornuftig brug og til glæde for den næste.   

Beton

Kalk & rust

Aluminium 

Rengøring

Grovrengøring

Vinyl & gummi

KS 701 Vognva
sk

Alt v
æk

Vinyl 
Make u

p

Alt v
æk 2

Beto
nac-M

ax

Oxi-
Ren

s

Musti
 m

. sa
lm

iak

Supers
æbe

Hvilket produkt løser opgaven



15

Kalk-A Mild 
Surt rengøringsmiddel  
og kalkfjerner.

Varenr. 2013
Indhold: 210 / 25 / 5 kg 

•  Fjerner kalk, rust og okker fra 
 glatte overflader som f.eks. glas,  
 fliser, porcelæn og rustfrit stål

•  Velegnet til rengøring af vægge og  
 gulve i vaskerum, sanitære  
 installationer, brusekabiner og lign. 
 

Facility

14

Kamosil 19 GV
Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 12192
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5  kg  

•  Affedtning og rengøring 
 af svært indfedtede overflader

•  Velegnet til brug i gulvvaskemaskiner

•  Kan også anvendes manuelt

Koncentreret, effektivt middel til gulvvask og rengøring af svært tilsmudsede  
overflader indenfor landbrug, værksteder og industri.

Grovrengøring

Bio-C Concentrate
Vandbaseret lugtfjerningsmiddel 
baseret på enzymer og bakterier.

Varenr. 51826
Indhold: 25 / 5 L 

•  Fjerner dårlig lugt f.eks. i bilen,  
 kloak/afløb, affaldsbeholdere, hvor 
 der ryges, på toiletter/urinaler mv.

•  Effektiv på hårde overflader

•  God rengøringseffekt

Musti m. salmiak
Stærkt alkalisk, affedtnings- og 
rengøringsmiddel.

Varenr. 1039
Indhold: 210 / 25 / 5 kg

•  Vandbaseret grundrengørings- 
 middel  der kan blandes til  
 mange forskellige formål, 

•  Effektiv renseeffekt

•  Velegnet til presenninger, da Musti  
 rengør uden at affedte overfladen

Ruderens 
Svagt alkalisk, opløsnings- 
middelbaseret rensemiddel.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 5 L    

•  Efterlader glasoverfladen ren  
 og skinnende blank

•  Sikker i brug

•  Fjerner hurtigt trafikfilm, striber,  
 insekter, nikotin mv.

•  Ingen hvide striber

Daglig Sæbe 
Alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 10111
Indhold: 215 / 25 / 5 kg      

•  Koncentreret sæbe til daglig 
  rengøring af gulve, vægge,   
 sanitet, maskiner og interiør

•  Kan fortyndes til brug på  
 mange typer overflader som 
 stål, messing, lak, plast og glas 
 

Daglig Sæbe er et koncentreret, effektivt, alkalisk affedtnings-  
og rengøringsmiddel til mange daglige rengøringsopgaver.

Våd- og tørsugere udviklet til  
professionel facility service

Trådkurve til affaldsposer

Skrabere, børster og klude

Se mere på side 18

Vi leverer også...

Vedligeholdelse og finish

Baktus Koncentrat
Vandbaseret rengøringsmiddel  
til industrielle formål. 

•  Effektiv afrensning af overflader 
 med belægninger

•  Fjerner lugt fra begroede overflader

•  Velegnet til vask af fliser og tagflader 

Varenr. 7030    Baktus      
Indhold: 205 / 24 / 10 / 5  kg   

Varenr. 7031    Baktus Koncentrat      
Indhold: 205 / 24 / 5  kg   

mekanika.dk

Anti graffiti produkter 
og forebyggende løsninger 

Mekanika graffiti serien består af en række   
effektive og velafprøvede produkter til
forebyggende beskyttelse samt fjernelse  
af graffiti på alle typer af overflader.

Spørg din  
konsulent  

eller kontakt  
kundeservice  

81 900 900 

Anbefalet dosering

Koncentration Forhold

Manuelt

Højtryk

 1-5 %

 1-2 %

1:100-1:20

1:100-1:50

Må ikke tørre ind. Efterskylles m. vand.

En ren arbejdsplads øger arbejdsglæden og nedsætter  
risikoen for fejl og ulykker. Gulvene skal være affedtede så 
maskiner og værktøj kan sætte igang og medarbejderne 
gøre deres arbejde. 

Kemi-Service leverer de rengøringsmidler og væsker der  
skal til for at holde værksted, kontor, toiletter og faciliteter 
i god og indbydende stand.

Klar til en ny dag 

Tekno 2000 / 4000 
Stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel.

Varenr. 1010     Indhold: 210 / 25 / 10 / 5 kg     Tekno 2000 
Varenr. 1015     Indhold: 210 / 25 / 5 kg            Tekno 4000 

•  Fjerner effektivt snavs, 
 sod, olie og fedt

•  Koncentreret og dermed  
 økonomisk i brug 

Tekno 2000 / 4000 fjerner effektivt snavs, sod, fedt og olie  
fra industrielt inventar, gulve og køretøjer. Tekno 4000 har  
en forstærket virkning i forhold til Tekno 2000.

Anbefalet dosering Tekno 2000

Koncentration Forhold

Manuelt

Højtryk

 1-5 %

 1-2 %

1:100-1:20

1:100-1:50

Alt væk 2 
Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen grundrens.

Varenr. 10011
Indhold: 1000 / 215 / 25 / 5 kg      

•  Ekstra effektiv fjernelse  
 af olie og fedt

•  Velegnet til højtryksrenser

•  Stor vaskeaktiv reserve

•  Beskytter rent stål mod rust 

Alt væk 2 fjerner fedt, olie, tjære og snavs fra traktorer, lastbiler, 
busser, maskin- og reservedele, redskaber og metalemner.

Anbefalet dosering

Tilsmudsning Koncentration Forhold

Let
Middel
Svær

 1 %
 3 %
 10 %

1:100
1:30
1:10

Anbefalet dosering ag Kamosil 19 GV

Koncentration Forhold

Manuelt

Højtryksrenser

 1-5 %

 1-2 %

1:100-1:20

1:100-1:50



   l     Motorolie

   l     Gear- og transmissionsolie

   l     Aksel- og universalolie

   l     Kølervæske og skæreolie

   l     Smørefedt

   l     Bremse- og koblingsvæske

   l     Akkumulatorvæske

Castrol er verdens førende producent af  

avanceret motorolie og øvrige smøreolieprodukter  

– og sådan har det været gennem mere end 100 år.  

Produktionen omfatter bl.a. autosmøremidler,  

specialprodukter til biler, luftfart, motorcykler og  

erhvervskøretøjer, herunder traktorer og entreprenør-

maskiner, tog og bus, lastbiler, marine, samt  

køle- og smøremidler til industriproduktion.
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       Kundeservice: 53 53 89 89       cbldk.dkCB Lubricants Danmark

Væsker og olie
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Mekanika
AdBlue®

Adblue® anvendes  
i køretøjer forsynet med SCR 

Varenr. 2340 / 2341 / 2342

•  AdBlue® påfyldes SCR systemet  
 der omdanner skadelige  
 NOxgasser i udstødningen til   
 uskadeligt kvælstof.

Mekanika
AdBlue®

Adblue® anvendes  
i køretøjer forsynet med SCR 

Varenr. 2340 / 2341 / 2342

•  AdBlue® påfyldes SCR systemet  
 der omdanner skadelige  
 NOxgasser i udstødningen til   
 uskadeligt kvælstof.

KS Sprinklervæske -21 oC 
Effektiv beskyttelse af sprinkleranlægget.

KS Sprinklervæske -21 oC er en allround sprinklervæske til alt 
kørende materiel med god beskyttelse mod frostsprængning.

•  Afrenser effektivt trafikfilm, insekter, salt og snavs

•  Beskytter sprinkleranlægget mod frostsprængning ned til - 21 oC 

Varenr. 9051
Indhold: 1000 / 210 / 20 L 

Air1® Optispray 
AdBlue type specielt  
udviklet til motorer  
monteret med SCR der 
kører med lav belastning

• Renere udstødning

• Velegnet ved  
 lav belastning

Varenr. 2347 / 2348 / 2349
Indhold: 10 / 210 / 1000 L 

Mekanika 
AdBlue® 
Adblue® anvendes  
i køretøjer forsynet  
med SCR (Selective  
Catalytic Reduction). 

Varenr. 2340 / 2341 / 2342
Indhold: 10 / 210 / 1000 L 

• Renere udstødning

• Opfylder kravene i  
 ASTM D  3306, ASTM D  
 6210 og BS 6580:1992  

Varenr. 9070   Indhold: 1050 /
220,5 / 26,25 / 10,5 / 5,25  kg 

Anti frostvæske 
rød m. inhibitor 
Kølervæske til motorer 
og lignende.

Cellulose- 
fortynder 
Affedtnings- og  
opløsningsmiddel.

•  Koldaffedtning af   
 metalemner, køretøjer 
 og udstyr mv. 

Varenr. 33002
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5  L 

Olie og fedt

Kølervæsker

Sprayprodukter

• Fjerner olie, fedt, tjære, 
 bitumen og lignende 

Varenr. 36202
Indhold: 205 / 25 / 5  L 

Ublandet  
benzin 
Affedtnings- og  
opløsningsmiddel  
baseret på heptan.

Lugtfri 
petroleum
Affedtnings- og  
opløsningsmiddel.

•  Fjerner olie, fedt, tjære, 
 bitumen og lignende 

Varenr. 36251
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 5  L 

Mekanika 19 AntiFreeze LL SiOAT 
Longlife kølervæske baseret på Si-OAT (lobrid) og monoethylenglycol.

•  Økonomisk i brug

•  Lange skifteintervaller 

Kvalitetskølervæsker til meget lange skifteintervaller i lastbiler, entreprenørmaskiner,
landbrugsmotorer og personbiler. Udviklet til de nyeste motorer, specielt EURO 6,  
men er også egnet til at brug i ældre modeller.

•  Mange OEM godkendelser

•  Beskyttelse ned til -40 oC

Gul Blå Lilla Orange-rød Grøn
2252G    10 L  
2254G   210 L  
2255G   1000 L  

2252B   10 L 
2254B   210 L 
2255B   1000 L 

2252L   10 L 
2254L   210 L 
2255L   1000 L 

2252R   10 L 
2254R   210 L 
2255R   1000 L 

2252GR   10 L 
2254GR  210 L 
2255GR   1000 L 

Alle typer findes også færdigblandet (FB). Vi kan leverer i alle farver og blandinger.

Det, du ikke ka’ undvære 
Der er nogle ting, man bare skal ha’ – og det er basisvarerne i form af væsker og olier.  
Her finder du kølervæsker, AdBlue, lugtfri petroleum og ublandet benzin m.m.  
Basisvarer er det, vi alle sammen har brug for – i store mængder til fornuftige priser.

Mekanika Alkylat benzin 2T / 4T 
Tilpasset 2 og 4-takts motorer i skov- og havemaskiner!

•  Beskytter motoren

•  Miljøvenlig – renere  
 motor og udstødning

•  Langtidsholdbar med  
 lettere start efter stilstand

Alkylatbenzin 2T og 4T er specielt godt renset og er så godt  
som fri for skadelige stoffer som bly, svovl, benzen mv.

Varenr. 2390   5 L  
Varenr. 2391   25 L  
Varenr. 2392   200 L 

Mekanika  
Alkylatbenzin 2T

Varenr. 2393   5 L  
Varenr. 2394   25 L  
Varenr. 2395   200 L 

Mekanika  
Alkylatbenzin 4T

5 L dunke leveres i karton á 3 stk
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Tilbehør

I KemiService bestræber vi os på at minimere miljø- 
påvirkningen i alle faser af fremstillingsprocessen.  
Og vi stiller krav til vores leverandører om at fremstille  
og levere produkter i overensstemmelse med vores  
miljøprofil.          Se mere på kemi-service.dk/miljø

Miljøprofil Papir og dispensere 
Kemi-Service leverer papir  
til værksted og toilethygiejne.

Pumper og aftapning
Kemi-Service leverer kvalitetspumper og aftapnings- 
løsninger fra Hamag til værksted og industri. 
Vi tilbyder også Hill Pumper og enkle hævertpumper.

Klude og svampe
Kemi-Service leverer tvist, bomulds- og frotteklude,  
microfiberklude og skure- og vaskesvampe.

Index 
AdBlue  16 
Air1 Optispray 16 
Alkylat benzin 2T / 4T  16 
Alt væk  4, 12
Alt væk 2  12, 14
Alt væk m. skumforstærker  4, 8 
AntiFreeze LL SiOAT  16 
Anti frostvæske rød m. inhibitor  16 
Anti graffiti produkter  10, 15
Baktus  7, 11, 15 
Baktus Koncentrat  7, 11, 15
Betonac-Max  9, 12
Castol smøreolie og fedt  17
Cellulosefortynder  16
Bio-C Concentrate  7, 15
Brintoverilte  7
Daglig Sæbe  15
HD Vask Plus  10
Kalk-A Mild  6, 15
Kamosil 19 GV  14
KS 701 Vognvaskemiddel  5, 8, 13
KS 703 Autoshampoo  5, 9, 11 
KS Bremserens  4
KS Clean  6
KS Gulvvask  6, 11
KS Insektfjerner  9, 11
KS Sprinklervæske -21 oC  16
Lugtfri petroleum  16
Mekanika 19 AntiFreeze LL SiOAT  16 
Mekanika Alkylat benzin 2T / 4T  16 
Mekanika AdBlue  16
Mekanika smøremidler  16 
Musti m. salmiak  12, 15
Oxi-Rens  12
Optispray  16
Ruderens  5, 9, 11, 15
Rustfjerner  10 
Siki Klor 15 %   7
Split Off Miljø 80   8
Sprinklervæske -21 oC  16 
Supersæbe   6, 13
Surren Medium  4, 8
Tekno 2000   14
Tekno 4000 14
Trans-x u/fosfat  10
Ublandet benzin  16
Universal Make-up  5
Vinyl Make-up  9, 13
Voks on  5

Maskiner og diverse 
Kemi-Service fører alle rengøringsrelaterede 
produkter fra de førende leverandører.  
 
Maskiner, udstyr og tilbehør som sammen  
med vores specialudviklede affedtnings- og 
rengøringsmidler får traktorer, gravemaskiner 
og udstyr til at skinne – og får arbejdspladsen  
til at fremstå ren, sikker og effektiv. 

Søger du produkter der ikke er vist i denne 
oversigt, så spørg din konsulent eller kontakt 
kundeservice på telefon 81 900 900

Håndrens og beskyttelse

KS Skin Care Ekstra  Fjerner besværlige pletter fra huden

KS Skin Care  Fjerner snavs, olie og tjære fra huden

KS Skin Care Protection  Håndplejemiddel til forebyggeende beskyttelse

KS Skin Care Soft  Lotion til pleje og regeneration af huden 

Rengøringsmaskiner
Kemi-Service leverer kvalitetsmaskiner fra  
Kärcher udviklet til værksteder og industri.  
Fx højtryksspulere, våd- og tørsugere,  
gulvvaskemaskiner, støvsugere, polsterrensere.

Personlige værnemidler
Kemi-Service leverer åndedrætsværn fra 3M og  
tilbyder et bredt sortiment af arbejdshandsker  
og beskyttelses- og værnemidler.

Kemi-Service leverer egen serie af håndsprit, håndrens og beskyttelsesprodukter. 
Vi tilbyder også gængse mærker som: Rath’s PR 88, Swarfega, Peva og Katrin håndplejeserie. 

Varenr. 2138    Mekanika Håndsprit      Indhold: 500 ml      Karton á 24 stk 
Varenr. 32208   KS Håndsprit    Indhold: 5 L    Karton á 4 stk

Effektiv håndrengøring tilsat glycerin

Varenr. 70021 Care Ekstra  /  70024 Care  /  70027 Protection  /  70028 Soft 
Indhold: 30 / 3  L      Dispenser samt ophæng og pumpe fås til 3, 10 og 30 L

Børster og skrabere
Kemi-Service leverer professionelt  
vasketilbehør fra Vikan. Fx vaskebørster  
med vandgennemløb, teleskopskafter  
fælgbørster, rude- og gulvskabere. 

Hold arbejdspladsen ren og sikker
Kemi-Service er forhandlere af New PIG, som tilbyder 
et omfattende program til absorbering og spildhåndtering.

Drainblocker Mat

Universalmåtte  
til spildabsorbering  
NewPig Mat 412 Tung universal absoberingsrulle der holder olie, 

kølervæsker, opløsningsmidler og vand adskilt. 
NewPig Blue Absorbant Sock. Pig203

NewPig Oil only Mat, rulle

KS Håndsprit

Mekanika Håndsprit
Effektiv håndrengøring i praktisk 
500 plastflaske med begrænser i prop.
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Kundeservice Metalinas  86 24 20 00      I     metalinas@metalinas.dk     I     metalinas.dk 
Kundeservice KemiService  75 85 99 11      I     kemi@kemi-service.dk     I     kemiservice.dk
Kundeservice Castrol / Bp 53 53 89 89      I     info@cbldk.dk     I     cbldk.dk 

Made in Denmark

S
P

9
0

0
5

6
12

2
0  

Effektiv rengøring, affedtning og pleje – det er  
forudsætningen for en ubrudt produktionslinje.  
Køretøjer og maskiner skal fungere hver dag,  
og Kemi-Service leverer kvalitetsprodukter,  
som holder hjulene i gang.

Kemi-Service er en af landets førende leverandører  
af kemiske produkter til industrien og Heavy  
Duty-segmentet, som omfatter bl.a. traktorer,  
lastbiler, entreprenørmaskiner, busser og tog. 

Vi yder professionel rådgivning og kundesupport  
omkring industriel affedtning, rengøring, overflade- 
behandling, smøring af maskindele og meget mere. 

Find mere information på kemiservice.dk

Totalleverandør af kemi 
til professionelle

Ring 81 900 900
Kemi, olier og væsker til værksted og industri


