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Svårigheter vid inköp
Produktvalet är ofta en svår fråga för köparen. Det finns otaliga produkter på
marknaden, och ofta vill man anpassa lösningen specifikt efter verksamhetens
egna önskemål. Rätt avfettningsmedel ska både vara miljösäkert och ekonomiskt.
Det är viktigt att fatta rätt beslut.

Ikaros® – Din partner i produktval
Ikaros® experter har många års erfarenhet av produktval som rör produkter för
spillskydd, rengöring och smörjteknik. När du kontaktar oss bedömer och analyserar vi era behov och önskemål. Målsättningen är att ge er en så kostnadseffektiv
och miljösäker lösning som möjligt. Personalhälsa, miljövänlighet och inte minst
avfettningsmedlets effektivitet utgör kritiska faktorer för ett riktigt bra beslut.
Miljösäkerhet är inte enbart regelrätt försäljning för oss - vi ser det som vår skyldighet
att hjälpa vår kund till ett så miljösäkert produktval som möjligt.

‘‘Det är vår skyldighet att hjälpa vår kund till
ett så miljösäkert produktval som möjligt.’’
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‘‘Ikaros är ett miljöteknikföretag och
avfettningsleverantör i kombination.’’

‘‘Svanenmärkta produkter certifieras utifrån
både miljösäkerhet och funktionsduglighet.’’

Varför du ska köpa avfettningsmedel från Ikaros®

Miljömärkt avfettning

Avfettningsmedel utgör en betydande del i all industriell rengöring.

För att underlätta produktval är miljömärkningar (såsom Bra Miljöval eller Svanen)
en bra utgångspunkt vid beslut. Man slipper själv fördjupa sig i detaljer, och kan
luta sig mot de tester som utförts vid certifiering. Svanenmärkta produkter certifieras både utifrån miljösäkerhet och funktionsduglighet.

Exponeringen mot personal är stor, och därför är det viktigt att välja produkter som
är så hälso- och miljövänliga som möjligt.
På Ikaros® är vi experter på sådana produktval. Vi har flera olika, miljömärkta produkter
och vet vad du behöver för bästa möjliga effektivitet, miljösäkerhet och ekonomi.
Kontaktar du oss får du hjälp med detta. Utifrån vad ni ska rengöra, vilken smuts som
skall tvättas bort och appliceringsmetod hjälper vi dig att fatta rätt beslut.

Exempel på ett miljömärkt, lågaromatiskt avfettningsmedel är Svanenmärkta
Rexol Eco. Medlet har en mycket låg andel aromatiska kolväten, avger obetydlig lukt, och har en flampunkt över 100ºC. Produkten är snabbseparerande, och
fångas därmed lätt upp vid oljeavskiljning. Medlet är effektivt mot olja, tjära och
tektyl.

Aromatfria produkter
Aromatiska kolväten är skadliga, cancerogena kemiska föreningar. De finns i petroleumprodukter och bildas bland annat vid ofullständig förbränning - såsom i
motorer eller vid brand. I vanlig bensin är andelen cirka 35%. Aromatiska kolväten
bildas även vid grillning eller rökning av livsmedel (därav rekommendationen att
inte äta bränt kött).
Föreningarna finns i alla petroleumbaserade avfettningsmedel, men kemikalieindustrin har i många produkter lyckats minska mängden till försumbar nivå. I
produkter som Rexol Eco är andelen 0.006%.
Eftersom andelen är så låg, har tillverkarna i detta enats om att kalla sådana produkter för aromatfria.
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‘‘Produkterna är välkända – i både
små verkstäder och stora industrier.’’

‘‘‘Vi arbetar i nära samarbete med
både kunder och tillverkare.’’

Petroleumbaserade medel

Vattenbaserade medel

Lösningsmedelsbaserade medel är lämpliga för olja, tjära, sot och asfalt. De används i koncentrerad
form och är i olika utsträckning brandfarliga och lättflyktiga med varierande flampunkt. De indelas
i två kategorier: hög- och lågaromatiska produkter. Högaromatiska är effektiva och snabbverkande,
men är mer hälsofarliga. Exempel på en sådan produkt är Rexol-A. Lågaromatiska är mindre kraftfulla, tar längre tid för verkan, men är mindre hälsofarliga. Exempel: Rexol-L och Rexol Eco.

En bred, miljövänlig produktgrupp som
sträcker sig längs hela pH-skalan. De spädes
med vatten, vilket gör dem mer ekonomiska än andra alternativ, och innehåller inga
lösningsmedel, utan endast tensider, lut och
vatten. De indelas i två huvudkategorier:

Vegetabiliska avfettningsmedel utvinns ofta ur raps eller tallolja. Råvaran är dyrare, ofta 25-50%. De
vegetabiliska alternativen fungerar som lågaromatiska avfettningsmedel, men har långsammare
verkan och är alltid emulgerande. De är betydligt mer miljö- och hälsovänliga, men kan vara lite
mer aggressiva mot plaster.

Mikroemulsioner
Microavfettningsmedel är en blandning mellan vattenbaserade- och kallavfettningsmedel. Användningsområdet är brett för alla smutstyper men microavfettningsmedel betraktas som en
kvarleva från mindre miljövänlig tid, är inte lika effektiva som de övriga, och fasas successivt ut.
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Vegetabiliska medel
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SURA RENGÖRINGSMEDEL
Sura rengöringsmedel har ett pH från noll
till fem, och används för att lösa oxider, rost
och kalk. De vanligaste är fosforsyrebaserade produkter. Vid fordonsrengöring, eller
där mycket fett och sot skall avlägsnas, arbetar man ofta med produkter baserade på
oxalsyra. Är smuts inbäddat i andra typer av
föroreningar, påverkar även detta produktvalet.
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NEUTRALA

5
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Handdiskmedel
Vaxschampo
Fönsterputs
Insektsbort

8
9

ALKALISKA AVFETTNINGSMEDEL

ALKALISKA

Alkaliska medel är en stor produktgrupp
med högt pH, från tio till fjorton. pH:t sjunker inte linjärt med utspädningsgraden, så
det är viktigt att välja en produkt med ett pH
avsett både för den smuts och det material
som skall rengöras.

Ikaclean® Plus
Ikaclean® Skumrengöring Tixo
Ikaclean® Avfettning Extra
Ikaclean® Avfettning Miljö
Ikaclean® Detaljtvätt Järn
Ikaclean® Detaljtvätt Aluminium

www.ikaros.net
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Industriell rengöringskvalitet – från Norrland till Skåne
Ikaclean® är ett välkänt varumärke i tillverkningsindustrin. Medlens effektivitet, miljövänlighet och
prisvärdhet har under flera års tid gjort dem väldigt populära i alla tänkbara applikationer. Det är
med stolthet vi konstaterar att Ikaclean®-produkter återfinns hos allt från små verkstäder till stora
industrier, från Norrland till Skåne. Våra säljare arbetar i nära samverkan med sina kunder, är lyhörda
för hur medlen fungerar och för en fortlöpande kommunikation med inköpsavdelning och tillverkare för att bibehålla och utveckla den höga kvaliteten.

Fordonsrengöring – från bilar till bergtruckar
Ikaclean®-produkterna innehåller kvalitativa och prisvärda produkter för all typ av fordonsrengöring.
Bredden i verkansgrad möjliggör att de används i många olika typer av fordonsrengöring – från
känslig ytfinish hos lyxbilar som Ferrari till grovrengöring av världens största fordon - bergtruckarna
i de Norrländska gruvindustrin. Här finns allt du behöver, och våra kunniga säljare hjälper dig att
välja exakt rätt produkt för dina behov.

Essex® – proffsprodukter för privatkunder
Visste du att vi även har en egen produktlinje med mycket populära
rengöringsmedel för bilvård? Essex-serien har funnits sedan åttiotalet
och försäljs hos åtskilliga bilrekondfirmor. Varumärket inbegriper produkter för allt från asfaltborttagning till inredningstvätt och levereras
i behändiga dimsprutor till nöjda kunder i hela landet. Baserat på vår
gedigna erfarenhet erbjuder Essex® privatkunder samma kvalitet som
professionella användare inom industrin.
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Att välja rätt produkt
Huvudkategorier och deras respektive produkter
Hälsovänlig

Miljömärkt

!

Hälsoskadlig

VATTENBASERADE
(ALKALISKA)

VATTENBASERADE
(SURA)

PETROLEUMBASERADE
(KALLAVFETTNING)

Spädes med vatten, beroende på
smutsighet. pH 10-14. Löser smuts,
sot med mera.

Löser kalk, rost, cement, med mera.
pH 1-4.Spädbar. OBS! Syra hälls alltid i vatten, aldrig omvänt.

Används koncentrerat. Löser olja,
fett, tektyl, asfalt, tjära med mera.

Ikaclean® Avfettning Plus

! Ikaclean® Syratvätt

MICROAVFETTNINGSMEDEL
Blandning av vatten- och petroleum-baserad avfettning. För tvätthall och fordon.
Ikaclean® Microavfettning Bio

! Ikaclean® Skumrengöring Tixo

Ikaclean® Microavfettning AF

! Ikaclean® Avfettning Extra (Lut)

Ikaclean® Avfettning Miljö
! Ikaclean® Detaljtvätt FE
! Ikaclean® Detaljtvätt AL

HÖGAROMATISKA
! Ikaclean® Rexol-A

LÅGAROMATISKA
Ikaclean® Rexol-L
Ikaclean® Rexol ECO
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Appliceringsmetod
Primärt rekommenderad produkt utifrån hur den ska användas.

SKURMASKIN

KABINTVÄTT

SMÅDELSTVÄTT

HÖGTRYCKSTVÄTT
®

BILREKOND

ÖPPNA BAD

DIMSPRUTA

®

®

®

Ikaclean Detaljtvätt

Ikaclean Rexol ECO

Ikaclean Plus

Ikaclean Microavfettning Bio

Ikaclean Rexol-L

Ikaclean Rexol-L

Ikaclean® Skumrengöring Tixo

• Allroundprodukt

• Kombinationsprodukt

• Hälsovänligare

• Effektiv under ställbar blandning

• Utvecklad för fordonstvätt

• Hälsovänligare under stor

• Hälsovänligare

• Utvecklad för restaurangmiljö

• Miljömärkt

• Lågskummande

• Miljömärkt

• Enklare hantering

• Skummar med god vidhäftning

• Bra rostskyddsegenskaper

• Näst intill luktfri

• Bra tvättegenskaper (högt pH)

• Ventilation behövs inte

®

®

beroende på smutsighetgrad
• För smuts som inte innehåller
olja och fett

• Kombinerad kallavfettning och schampo

exponering mot användare

• Miljömärkt
• För kraftig smuts

Ikaclean® Rexol ECO

Ikaclean® Microavfettning AF

• För olja och fett

• Godkänd av kemikaliesvepet

Ikaclean® Rexol-A

Ikaclean® Plus

• Kraftig kallavfettning

• För smuts som inte innehåller

• Kräver ventilation

order@ikaros.net
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olja och fett

Ikaclean® Syratvätt

• Kombinerad kallavfettning och schampo

Ikaclean® Avfettning Extra
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SKUMSPRUTA

Ikaclean Avfettning Plus

®

• För kalk och rost

• Lutbaserad

Ikaclean® Avfettning Miljö

• För tuff sanering, exvis efter brand

• Utvecklad för fordonstvätt

Ikaclean® Rexol-A

• Miljömärkt

• Kraftig kallavfettning

• Vid vanlig schamponering

• Kräver ventilation
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Tillbehör & Kringutrustning
Ikaros® erbjuder många olika produkter relaterade till avfettningsmedel.
De flesta finns i vår produktkatalog. Nedan hittar du exempel på produkter som förbättrar miljösäkerheten vid hantering.

16

Kemsprutor

Vätskehantering

Smådelstvättar

Invallning

Över 20 olika dim- och skumsprutor
Med rätt spruta minskar du spill och tillser att medlet
hamnar där det ska. Detta är viktigt för miljösäkerheten,
och vi har olika lösningar för olika behov.

Hundratals tillbehör för alla tänkbara ändamål
Ikaros tillhandahåller tillbehör för alla tänkbara ändamål.
Se vår katalog eller webbutik för att hitta rätt tratt, dunk
eller annat du behöver för att på ett säkert sätt överföra
vätskor mellan behållare.

Praktisk verkstadstvätt för rengöring och avfettning
Praktiska smådelstvättar för t. ex. maskin- och motordelar. Smådelstvättarna är avsedda för aromatfri
kallavfettning med flampunkt över 70°C. Tvättvätskan
återcirkuleras och renas med sedimentering.

Säkra och robusta invallningslösningar
Ikaros har ett mycket brett utbud av miljöpallar och invallningar. I vår produktkatalog hittar du många bra
alternativ, beroende på vad som skall förvaras.

Förvaringskar

Dunktippar

Ikatex® Torkdukar

Ikasorb® sorbenter

Praktiska, ihopfällbara förvaringskar
Förvaringskar i PVC som passar nästan alla behov. Enkla
att veckla ut, inga komponenter eller delar att hålla reda
på. Ger robust hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet.

För snabb, enkel och säker tömning av dunkar
Den självklara hjälpen vid tömning av tunga dunkar.
Töm säkert utan spill och få en renare hantering med en
säker och hållbar konstruktion.

Ikaros egna produktlinje för alla avtorkningsbehov
Vare sig du behöver torkdukar eller torkpapper för att
rengöra dina händer, en kraftigt nedsmutsad maskindetalj, ett känsligt instrument eller lättrepade ytor finns här
en produkt för dig. Förpackningarna är anpassade för att
förenkla åtkomst vid arbete. De finns i olika material
såsom textil-, non-woven- och papper.

Det mest effektiva för uppsamling av spill
Ikasorb® är Ikaros produktlinje för sorptionsmaterial.
Huvuddelen består av polypropenbaserade sorbenter i
form av rullar, ark, ormar och kuddar som suger åt sig
olja och kemikalier på ett mycket effektivt sätt.
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‘‘Ett mer hälsovänligt alternativ för bättre
personalhälsa och miljösäkerhet.’

Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel

Fettalkoholexolitat < 5 %

Propylheptanoletoxilat < 3 %

IKACLEAN®

AVFETTNING PLUS

Kaliumhydroxid < 2 %

Miljömärkt, högalkaliskt avfettningsmedel med unika egenskaper.
• Miljösäker produkt i kombination med mycket stark fett- och smutsupplösande verkan.

Primära appliceringsmetoder:

• Används vid industriell rengöring, fordonstvätt samt industrigolv.
• En av våra mest populära produkter!

SKURMASKIN

Exempel på användningsområden

HÖGTRYCKSTVÄTT

DIMSPRUTA

BILREKOND

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG.
Produkten är frätande och avfallet ska därför, om det
ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Förvaras
frostfritt och svalt. Undvik utsläpp till miljö.

Kan användas på både torra och våta ytor. Undvik att
applicera på en varm och solbelyst yta, samt se till att
produkten ej torkar in. Iakttag största försiktighet vid
applicering på omlackerade fordon.

Egenskaper
Form

pH

Personbilstvätt

Lastbilstvätt

Entreprenadmaskiner

Grovrengöring

Flytande koncentrat

13-14

1:10 - 1:50

1:5 - 1:25

1:5-1:20

1:10

Förpackningar (Art.nr)
Rengöring av maskiner
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Fordonstvätt
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Industrigolv

1L Flaska

5L Dunk

25L Dunk

200L Fat

1000L IBC

81-01-1

81-01-5

81-01-25

81-01-205

81-01-1000

www.ikaros.net

040-54 22 50

19

‘‘Ett mycket effektivt medel för restaurangoch livsmedelsindustri.’’

Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel

Dimetyltetradecylaminoxid 2,6%

D-Glukopyranosid C10-16
Alkyl Oligomeric 3%

Dinatriumcocoamfodiacetat 1,6%

®

Kaliumhydroxid < 22 %

IKACLEAN

SKUMRENGÖRING TIXO

Högalkaliskt skumrengöringsmedel med vidhäftning för vertikala ytor.
• Produkten är godkänd av Byggvarubedömningen. BVB ID: 87838.

Primära appliceringsmetoder:

• Utvecklad för livsmedelsindustri, stor- och restaurangkök.
• Effektiv mot vegetabiliska och animaliska fetter och oljor.
• Mycket starkt fett- och smutslösande medel.
• Rengör hårt smutsade industrigolv.
• Löser upp fett, sot, hartsrester osv.
• Skonsam mot fettavskiljare.

SKUMSPRUTA

Exempel på användningsområden

HÖGTRYCKSTVÄTT

DIMSPRUTA

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG.
Produkten är frätande och avfallet ska därför, om det
ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Undvik
utsläpp till miljö. Förvaras frostfritt och svalt. Undvik
kontakt med metall.

Lägg på brukslösningen med skumpåläggare eller
med dimspruta under lågt tryck eller med svamp eller
liknande. Låt medlet verka några minuter. Bearbeta
ytan med borste eller svamp. Skölj grundligt med hett
vatten. Använd om möjligt högtrycksspolning.

Egenskaper
Form

pH

Dosering Avfettning

Skumavfettning

Högtryckstvätt

Trögflytande koncentrat

~14

10-20%, 1:10 - 2:10

3-10%, 1:30 - 1:10

2 - 5%, 1:50 - 1:20

Förpackning (Art.nr)
Restaurangkök
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Ventilationssystem
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Brandsanering

Industrigolv
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‘‘När inget annat biter.’’
Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel

Alkoholetoxylat <5%

Natriumhydroxid <2%

Dinatriumcapryloamfodipropionat <2%

®

Natriummetasilikat, pentahydrat <5%

IKACLEAN

AVFETTNING EXTRA

Högalkaliskt, starkt avfettningsmedel för svårt smutsade ytor.
• För ytor av metall, plast, betong (används med fördel vid rengöring av betonggolv) mm.

Primära appliceringsmetoder:

• Löser fett, hartsrester, sot och andra svåravlägsnade beläggningar.
• Vanlig vid grovrengöring inom industrier och verkstäder.
• Används vid rengöring av kraftigt förorenade ytor.
• Lämplig produkt att ta till när ingen annat ‘‘biter’’.
• Används vid brandsanering.

SKUMSPRUTA

Exempel på användningsområden

HÖGTRYCKSTVÄTT

DIMSPRUTA

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG.
Produkten är frätande och avfallet ska därför, om det
ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Förvaras
frostfritt och svalt. Undvik utsläpp till miljö.

Lägg på brukslösningen med spruta med lågt tryck eller med skumpåläggare, svamp, borste eller liknande. Låt verka några minuter; bearbeta ytan med
borste, svamp eller liknande. Skölj grundligt med vatten. Använd högtrycksspolning om möjligt. Förvaras
frostfritt.

Egenskaper
Form

pH

Dosering Avfettning

Skumavfettning

Grovrengöring

Högtryckstvätt

Flytande koncentrat

~13,3

10 - 20%, 1:10 - 2:10

3 - 5%, 1:30 - 1:20

5 - 10%, 1:20 - 1:10

2 - 5%, 1:50 - 1:20

Förpackningar (Art.nr)
Industriell rengöring
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Svårt smutsade ytor
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Betonggolv

Sot
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1-104005

1-104025
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‘‘Ett alkaliskt medel för bättre miljösäkerhet.’’
Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel

Dinatriummetasilikat (Vattenfri) <= 3%

Fettalkoholetoxilat <= 3%

Fettalkoholetoxilat <= 2%

Natriumhydroxid <2%

Dipropylenglykolmetyleter <2%

®

Amfotär Tensid <1%

IKACLEAN

AVFETTNING MILJÖ

Ett effektivt och miljöanpassat, alkaliskt avfettningsmedel.

Primära appliceringsmetoder:

• Miljöanpassat medel för motorer, maskiner, fordonstvätt, plåt, golvrengöring mm.
• Speciellt lämplig för fordonsindustri, borstvätt och högtryckstvätt.
• Löser metallbearbetningsvätskor och annan fet smuts.
• Skadar ej metaller, gummi eller billack.
• Efterlämnar blank yta på billack.

SKUMSPRUTA

Exempel på användningsområden

HÖGTRYCKSTVÄTT

DIMSPRUTA

BILREKOND

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG.
Produkten är frätande och avfallet ska därför, om det
ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Undvik
utsläpp till miljö. Förvaras frostfritt och svalt. Undvik
kontakt med syror.

Avfettning miljö kan användas innan maskintvätt,
handtvätt eller snabbtvätt. Brukslösningen används
enligt nedan:
1. Spraya på innan tvätt. Låt verka (får ej torka in!)
2. Spola av med högtryck
3. Schamponera efter avspolning.
4. Spola av schampot med lågt tryck.
5. Eftertorka med “våffelduk” eller sämskskinn.

Egenskaper
Form

pH

Dosering Avfettning

Skumavfettning

Grovrengöring

Högtryckstvätt

Flytande koncentrat

12-14

10 - 20% till vatten

3 - 5% till vatten

0,5 - 1% till vatten

2 - 5% till vatten

Flaska 1L

Dunk 5L

Dunk 25L

Fat 200L

8104-0001

8104-0005

8104-0025

8104-0200

Förpackningar (Art.nr)
Industriell rengöring
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Fordonsrengöring

order@ikaros.net

Grovrengöring

Info@ikaros.net

Golvrengöring

www.ikaros.net

040-54 22 50

25

‘‘Lågskummande medel för
smådelstvättar och bad.’’

Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel

Kaliumhydroxid 5-10%

Fettalkoholderivat 1-5%

Kaliumoktanoat 1-5%

®

Tetrakaliumpyrofosfat 1-5%

IKACLEAN

DETALJTVÄTT FE

För rengöring av maskindelar i alla typer av industritvättar och avfettingsbad.

Primära appliceringsmetoder:

• Speciellt utvecklat för smådelstvättar och avfettningsbad inom industrin där skumning utgör ett problem.
• Utmärkt även för skurmaskiner vid rengöring av mycket kraftigt smutsade industri– och garagegolv.
• Medlet löser upp olja, fett, sot, hartsrester och andra svåravlägsnade föroreningar.
• Ett effektivt, alkaliskt och samtidigt lågskummande avfettningsmedel.
• Innehåller korrosionsinhibitor.
SMÅDELSTVÄTT

Exempel på användningsområden

HÖGTRYCKSTVÄTT

KABINTVÄTT

ÖPPNA BAD

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG.
Produkten är frätande och avfallet ska därför, om det
ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Undvik
utsläpp till miljö. Förvaras frostfritt och svalt. Undvik
kontakt med metall.

Avfettning: Späd produkten enlig doseringsanvisningarna. Lämplig badtemperatur 60-70 °C.
Högtrycksvätt: Lägg på brukslösningen med spruta
med lågt tryck. Låt lösningen verka några minuter.
Bearbeta ytan med borste eller svamp. Skölj grundligt
med vatten. Använd högtrycksspolning om möjligt.
Skurmaskiner: Späd produkten enligt anvisningarna.
Skölj med vatten. Förvaras frostfritt.

Egenskaper
Form

pH

Dosering i bad / Smådelstvätt

Skurmaskin

Högtryckstvätt

Flytande koncentrat

12,4

3 - 5% med vatten

0,5 - 1% till vatten

3 - 5% till vatten

Förpackningar (Art.nr)
Smådelstvätt
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Avfettningsbad

order@ikaros.net

Kabintvätt

Grovrengöring

Info@ikaros.net

Dunk 25L

Fat 200L

IBC 1000L

8131-0025NP

8131-0200NP

8131-1000NP

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Lågskummande medel för känsliga metaller.’’
Vattenbaserat, alkaliskt avfettningsmedel

Natriummetasilikat 5-hydrat 5%

Tetrakaliumpyrofosfat 2,5%

2-Aminoetanol 2,98%

®

Fettalkoholetoxilat 1,5%

IKACLEAN

DETALJTVÄTT AL

Lågskummande, alkaliskt rengöringsmedel för detaljtvättmaskiner med värme.

Primära appliceringsmetoder:

• Används vid avfettning av aluminiumdetaljer där skumning kan utgöra ett problem.
• Speciellt framtagen för att användas på aluminium och andra känsliga metaller.
• Kan även användas i bad vid manuell rengöring.
• Effektiv mot fett, olja samt förkoksningar.
• Starkt fettupplösande förmåga.

KABINTVÄTT

• Innehåller korrosionsinhibitor.

Exempel på användningsområden

ÖPPNA BAD

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG.
Produkten är frätande och avfallet ska därför, om det
ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Undvik
utsläpp till miljö. Förvaras frostfritt och svalt. Undvik
kontakt med syror.

Produkten är avsedd att användas i karuselltvättar,
kabintvättar samt i bad. För bästa effekt, använd i
temperatur: 40-85 ºC. Kan även användas vid manuell
rengöring. Produkten lämpar sig även som rengöringsmedel av aluminiumytor inom livsmedelsindustrin.
Koncentratet spädes med vatten och används i koncentration om 5-10% beroende på smutsighetsgrad,
användningsområde och vattentemperatur.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Flytande koncentrat

12-13

5 - 10% till vatten

Förpackningar (Art.nr)
Kabintvätt

28

Avfettningsbad

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

Dunk 5L

Dunk 25L

Fat 200L

81-02-5

81-02-25

81-02-205

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Saltsyrabaserat rengöringsmedel.’’
Vattenbaserat, surt avfettningsmedel

Saltsyra 20-40%

Alkoholetoxilat 1-5%

IKACLEAN®

SYRATVÄTT

Saltsyrabaserat rengöringsmedel.
• För avrostning och rengöring av rörledningar, avlopp, ångpannor, cisterner, kar, järnvägsvagnar, containrar med mera.

Primära appliceringsmetoder:

• Vid behandling av rostig yta, efterbehandla området med ett neutraliserande, alkaliskt medel, t.ex. Ikaclean Universal.
• Avsedd för borttagning av kalk-, betong- och cementrester, samt oxidborttagning.
• Frätande på lättmetall, betong och andra känsliga material.
• Vana vid rengöring med kraftiga medel rekommenderas.
• Högre temperatur på lösningen ökar effekten.

DIMSPRUTA

Exempel på användningsområden

Miljöinformation

Användning

Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004/EG. Produkten är frätande samt kan orsaka irritation i luftvägarna.
Avfallet ska, om det ej neutraliserats betraktas som farligt
avfall. Undvik utsläpp till miljö. Förvaras frostfritt och svalt.
Undvik kontakt med baser och metall.

Vid behandling av lättmetaller, vidtag försiktighet beträffande verkningstid (vid för lång verkningstid kan
svåra frätskador uppstå på metallytan).
Efterskölj alltid rikligt med vatten.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Flytande vätska

n/a

1:1 - 1:20 beroende på föroreningsgrad.

Förpackningar (Art.nr)
Kraftig kalkborttagning

30

Kraftig cementborttagning

order@ikaros.net

Dunk 25L

Avrostning

261030

Info@ikaros.net

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Vårt starkaste kallavfettningsmedel.’’
Högaromatiskt, petroleumbaserat avfettningsmedel

Kolväten, c10-c13, nalkaner,

Dipropylenglykolmetyleter < 2%

isoalkaner, cykliska aromater
(2-25%) 60-90%

IKACLEAN®

REXOL–A

Petroleumbaserat kallavfettningsmedel.

Primära appliceringsmetoder:

• Innehåller för ökad lösningsförmåga 15-20% aromater, vilket ger viss egendoft.
• Löser effektivt tjära och asfaltstänk på alla typer av fordon.
• Lämpligt för svårt förorenade fordon och maskiner.
• Kan användas i smådelstvätt/tvättmussla.
• Extremt god fettlösande förmåga.
• Verksam även på kalla ytor.

DIMSPRUTA

SMÅDELSTVÄTT

ÖPPNA BAD

• Snabbseparerande.
• Löser effektivt olja

Exempel på användningsområden

Miljöinformation

Användning

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor och produkten kan vara dödlig vid förtäring, om
den kommer ner i luftvägarna. Avfallet ska, om det ej
neutraliserats betraktas som farligt avfall. Produkten
kan ha skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer och utsläpp till miljö eller avlopp är därför
strängt förbjudet. Undvik starka oxidationsmedel och
antändningskällor.

1. Applicera med lågtrycksspruta eller borste på de
partier som är förorenade av fett, asfalt eller tjära.
2. Låt verka några minuter, men undvik intorkning.
3. Spola rent med vatten, gärna högtryck, arbeta
nerifrån och upp. Varmt vatten ökar effekten.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Baserad på

Flampunkt

Lättflytande vätska

n/a

Bruksfärdig

Aromatnafta

> 62 ° C

Förpackningar (Art.nr)
Kraftig fordonsrengöring
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Kraftig industrirengöring

order@ikaros.net

Smådelstvätt

Grovt smutsade ytor

Info@ikaros.net

Dunk 5L

Dunk 25L

Fat 200L

241005NP

241025NP

241200NP

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Traditionellt kallavfettningsmedel.’’
Lågaromatiskt, petroleumbaserat avfettningsmedel

Kolväten, C11-14, n-alkaner, isoalkaner,

Dipropylenglykolmetyleter < 2%

cykliska, <2% aromater, 60-99%

IKACLEAN®

REXOL–L

Lågaromatiskt kallavfettningsmedel för allmän avfettning och avvaxning.

Primära appliceringsmetoder:

• Används i stor utsträckning inom fordonsrengöring.
• Kan användas i smådelstvätt/tvättmussla.
• Mycket god fettlösande förmåga.
• Verksam även på kalla ytor.
• Snabbseparerande.
• Löser effektivt olja

DIMSPRUTA

Exempel på användningsområden

ÖPPNA BAD

Miljöinformation

Användning

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor och produkten kan vara dödlig vid förtäring, om
den kommer ner i luftvägarna. Undvik utsläpp till
miljö. Avfallet ska, om det ej neutraliserats betraktas
som farligt avfall. Undvik starka oxidationsmedel och
antändningskällor. Lagertankar och behållare ska vara
jordade.

Rexol-L används outspädd. Produkten appliceras med
koncentratspruta, pensel eller genom nedsänkning i
bad. Låt medlet självverka några minuter och skölj med
vatten, torka med trasa eller blås rent med tryckluft.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Baserad på

Flampunkt

Lättflytande vätska

n/a

Koncentrat

Alifatnafta

> 70 ° C

Förpackningar (Art.nr)
Fordonsrengöring
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Industriell rengöring

order@ikaros.net

Smådelstvätt

Brandsanering

Info@ikaros.net

Dunk 5L

Dunk 25L

Fat 200L

81-06-5

81-06-25

81-06-205

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Miljömärkt medel för bättre personalhälsa
och högre miljösäkerhet.’’

Aromatfritt, petroleumbaserat avfettningsmedel

Kolväten, C12-C15, n-alkan-

2-(2-Butoxietoxi)etanol 5-10%

er, isoalkaner, cykliska, <2%
aromater. >50%

IKACLEAN®

REXOL ECO

Alkoholer C9-C11, Etoxilerade <5%

Snabbseparerande, petroelumbaserat, miljömärkt avfettningsmedel.

Primära appliceringsmetoder:

• Hälsovänligare och samtidigt effektivt.
• Fungerar på våt- likväl som torr yta.
• Löser olja, fett, sot, asfalt, mm.
• Näst intill utan egendoft.
• Miljömärkt med svanen.
• Snabbseparerande.

SMÅDELSTVÄTT

• Aromatfritt medel.

Exempel på användningsområden

HÖGTRYCKSTVÄTT

Miljöinformation

Användning

Miljömärkt enligt Svanen. Upprepad kontakt kan ge
torr hud eller hudsprickor och produkten kan vara
dödlig vid förtäring, om den kommer ner i luftvägarna.
Undvik utsläpp till miljö. Avfallet ska, om det ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Undvik starka
oxidationsmedel och antändningskällor. Lagertankar
och behållare ska vara jordade.

Används i koncentrat.
1. Applicera på våt- eller torr yta med lågtrycksspruta
eller borste på de partier som är förorenade.
2. Låt verka några minuter, men undvik intorkning.
3. Spola rent med vatten, gärna högtryck arbeta
nerifrån och upp. Varmt vatten ökar effekten.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Baserad på

Flampunkt

Lättflytande vätska

n/a

Koncentrat

Petroleumbaserad

100 ° C

Förpackningar (Art.nr)
Fordonsrengöring

36

Industriell rengöring

order@ikaros.net

Smådelstvätt

Högtryckstvätt

Info@ikaros.net

Dunk 25L

Fat 200L

1-106025

1-106200

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Miljömärkt medel för fordonsrengöring.’’
Aromatfritt microavfettningsmedel

Kokosdietanolamid 10-15%

Fettalkoholetoxilat 10-15%

2-(2-Butoxietoxi)etanol 1-5%

®

Decylfosforsyraester, kaliumsalt 1-5%

IKACLEAN

MICROAVFETTNING BIO

För avfettning och rengöring av fordon.
Miljömärkt med Svanen samt godkänd av Kemikaliesvepet.

Primärt användningsområde:

• Kan användas i kombination med borsttvättmaskiner, högtryckstvättar eller vid manuell rengöring.
• Microavfettningsmedel – kombinerat petroleum- och alkaliskt medel.
• Avfettning och schampo i en och samma produkt.
• Lämnar ingen resterande hinna efter rengöring.
• Fungerar i hårt, mjukt, varmt och kallt vatten.
• Löser effektivt vinterförsmutsning.
• Skall alltid spädas med vatten.

BILREKOND

• Skadar inte bilens rostskydd.
• Ger ingen besvärande lukt.
• Tixotropa egenskaper.
• Aromatfri produkt.

Exempel på användningsområden

Miljöinformation

Användning

Aromatfri. Produkten kan vara skadlig vid förtäring,
irritera huden samt orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras frostfritt. Avfallet ska, om det ej neutraliserats betraktas som farligt avfall. Undvik utsläpp till miljö.

Används som koncentrat eller spädes med vatten
1:1 - 1:4 beroende på föroreningsgrad. Applicera produkten heltäckande nerifrån och upp. Låt verka några
minuter och spola därefter rent med vatten under
högtryck, arbeta nerifrån och upp. Varmt vatten ökar
effekten. Förvaras frostfritt.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Flytande koncentrat

11

1:1 - 1:4

Förpackningar (Art.nr)
Fordonsrengöring
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Högtryckstvätt

order@ikaros.net

Dimspruta

Info@ikaros.net

Dunk 25L

Fat 200L

246025

246200

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Ett något kraftigare microavfettningsmedel
för fordonsrengöring.’’

Lågaromatiskt microavfettningsmedel

Kokosdietanolamid 5-15%

Fettalkoholetoxilat 1-5%

Kolväten, C11-14 n-alkaner, isoalkaner,

®

IKACLEAN

Natriummetylglycindiacetat 1-5%

cykliska, <2% aromater. 5-15%

MICROAVFETTNING AF

För avfettning och rengöring av fordon, kapell, maskindelar m.m.
Godkänt av kemikaliesvepet.

Primärt användningsområde:

• Kan användas i kombination med borsttvättmaskiner, högtryckstvättar eller vid manuell rengöring.
• Microavfettningsmedel – kombinerat petroleum- och alkaliskt medel.
• Avfettning och schampo i en och samma produkt.
• Lämnar ingen resterande hinna efter rengöring.
• Fungerar i hårt, mjukt, varmt och kallt vatten.
• Löser effektivt vinterförsmutsning.
• Skall alltid spädas med vatten.

BILREKOND

• Skadar inte bilens rostskydd.
• Ger ingen besvärande lukt.
• Innehåller n-paraffiner.
• Tixotropa egenskaper.

Exempel på användningsområden

Miljöinformation

Användning

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
och produkten kan vara dödlig vid förtäring, om den
kommer ner i luftvägarna. Förvaras frostfritt. Undvik
utsläpp till miljö. Avfallet ska, om det ej neutraliserats
betraktas som farligt avfall.

Lägg på brukslösningen med kemikaliepåläggare med
lågt tryck, svamp, borste eller liknande. Låt lösningen verka några minuter, bearbeta ytan med borste,
svamp eller liknande. Skölj grundligt med vatten.
Använd högtrycksspolning om möjligt. Varmt vatten
ökar effekten. Förvaras frostfritt.

Egenskaper
Form

pH

Dosering

Flytande koncentrat

10,2

10 - 30% med vatten

Förpackningar (Art.nr)
Biltvätt

40

Motortvätt

order@ikaros.net

Kapell

Info@ikaros.net

Dunk 5L

Dunk 25L

Fat 200L

247005

247025

247200

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik.
Genom kunskap hjälper vi vår kund att minska kostnader och skapa en miljösäker arbetsplats.

SPILLSKYDD

För tillbud/olycka och daglig drift

RENGÖRING

SMÖRJTEKNIK

FÖRVARING

INVALLNING

FATHANTERING

TORKDUKAR

HYGIEN

SMÖRJVERKTYG

OLJOR

VÄTSKEHANTERING

SPILLBOXAR

SPILLVÄSKOR

AVFETTNING

RENGÖRING

FETT

AEROSOLER

AVFALLSHANTERING

SORBENTER

BRANDSKÅP

BILVÅRD

SKÄRVÄTSKOR

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

STANDARDER

SPILLSKYDDSARBETE

OLJEANALYS

För en miljösäker arbetsplats
Riskbedömning och spillskyddsplan
Utbildning för kund
Handbok

Minskar slitage, spilloljevolym
och kostnader, samt
förlänger bytesintervaller
Utbildning för kund

SPILLREDSKAP
Färgkod & Symbol
Tydlig märkning
De flesta av våra produkter
kallas spillredskap

VARUMÄRKEN

®

TORKDUKAR

SORBENTER

Ekonomi & kvalitet
Textil/Papper
Non-woven

Brett sortiment
Hög kvalitet
Ekonomi

IKACLEAN®

IKACLEAN®

HYGIEN

AVFETTNING

RENGÖRING

Hudvänligt
Handrent/Dusch/Tvål
Hudlotion

Hälso/Miljöanpassat
Brett sortiment
Egen tillverkning

Städ, Tvätt & Disk
Effektiva produkter
Egen tillverkning

HUVUDKONTOR
Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie
Tel: 040-54 22 50
Fax: 040-54 22 51
FINLAND
Sierakiventie 8, FI-02780 ESPOO
Tel: +358–20 741 8750
Fax: +358–9 455 59 33

VATTENBASERAT AVFETTNINGSMEDEL
(ALKALISKA)
• Avfettning Plus
• Skumrengöring Tixo
• Avfettning Extra (Lut)
• Avfettning Miljö
• Detaljtvätt FE
• Detaljtvätt AL

VATTENBASERAT AVFETTNINGSMEDEL
(SURA)
• Syratvätt

ORDERTELEFON (SVERIGE)
040-54 22 50
INTERNET
www.ikaros.net
E-MAIL
info@ikaros.net
order@ikaros.net

PETROLEUMBASERAD KALLAVFETTNING
(HÖGAROMATISKA)
• Rexol-A

PETROLEUMBASERAD KALLAVFETTNING
(LÅGAROMATISKA)
• Rexol-L
• Rexol ECO

MICROAVFETTNINGSMEDEL
• Microavfettning Bio
• Microavfettning AF

