NYHED
HOS BESKO

GÅ SOMMEREN I MØDE

MED BESMA

Få rensevæsker på et højt miljøteknisk niveau fra Besma
Du kender sikkert allerede Besma’s produkter til rengøring og affedtning, og nu kan
du også få dem hos din one-stop-shop BESKO.
Besma er en familieejet og familiedrevet dansk virksomhed, der har leveret bl.a. Maxi
3 siden 1976. Deres specielle sæber og rensevæsker udvikles på Besma’s laboratorium
og produceres på fabrikken i Vejle.
Rengøring og affedtning til den tunge sektor
Læs mere om produkterne her i folderen.

Nu kan du
også få Maxi3
hos BESKO
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AFFEDTNING OG RENGØRING

til den tunge tektor

MAXI 3 ALL-ROUND

MAXI 3 INDUSTRIRENS

All-round affedtning og rengøring.
Til manuel vask og affedtning.
Blandes med vand, skummende.
Varmt vand forstærker virkningen.

Grov affedtning og rengøring.
Gulvvask, motorrens, fælgrens.
Til maskin- og manuel vask.
Blandes med vand.
Varmt vand forstærker virkningen.

Varenr. 1 L: 111131, 5 L: 111133
10 L: 111134, 20 L: 111130

MAXI 3 GULVVASK

Varenr. 5 L: 110343
20 L. 110340

AUTOSHAMPOO

Ultra lavtskummende alkalisk rensevæske.
Til gulvvaskemaskiner eller til manuel
gulvvask.
Opløser effektivt snavs, fedt, olie,
bremsestøv og smuds på alle gulvtyper.

Koncentreret autoshampoo.
Til manuel vask af alle typer billak.
Kan også anvendes i bilvaskeanlæg.
Rengør og plejer lak, gummi og
plastdele.

Varenr.20 L: 111210

Varenr. 1 L: 110131, 5 L: 110133,
20 L: 110130

AUTOSHAMPOO MED VOKS
Koncentreret autoshampoo med voks.
Til manuel vask.
Efterlader en plejende og vandafvisende
film. Virker både som shampoo og voks.
Virker rustbeskyttende.
Varenr. 1 L: 110151, 5 L: 110153,
20 L: 110150

ALVASK
Stærk alkalisk grovrengøringsmiddel til manuel og maskinel vask af
presenninger, kølevogne, lastbiler,
personbiler, containere, motorrens
m.v. Opløsning af smuds, olie, fedt,
sod, nikotin og bremsestøv på alle
flader, der tåler vand.
Varenr. 20 L: 110100, 210 L: 110106

PRIOR SOLVENT E
Koldaffedtningsmiddel til motorrens.
Anvendes ufortyndet.
Afskylles evt. med vand efter virketid.
Til rengøring af olie- og fedtforurenede
maskiner. Til afrensning af beskyttelsesolier.
Varenr. 5 L: 120923, 20 L: 120920
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PRIOR MOTORRENS
Effektiv og lugtsvag motorrensevæske. Til afrensning af motorer,
metaldele og maskiner. Opløser
olie, fedt, asfalt, voks og bitumen.
Vandafskyllelig.
Varenr. 20 L: 120990, 210 L: 120996

BESMAXOL

MACORR LS

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel.
Til affedtning og oliefjerning med
damprenser. Affedtning og afvoksning på biler, lastbiler og maskiner.
Opløser olie, sod, fedt, smuds, bremsestøv og copolymerer vokstyper.

Lavtskummende alkalisk rensevæske
med afspændende virkning og
temporær korrosionsbeskyttelse til
brug i spule- og vaskemaskiner /
ultralyd ved 40°-50°C.
Varenr. 20 L: 111240, 210 L: 111246

Varenr. 5 L: 110330

SANITETS CLEANER

ALUMINIUMSRENS

Koncentreret surt rengøringsmiddel, kalkog belægningsfjerner.
Til rengøring af terazzogulve, fliser, rustfrit
stålinventar og forkromede dele i køkkener,
svømmebade, baderum og butikker.
Opløser snavs, fedt, sæberester og kalk.

Surt grovrengøringsmiddel. Løsner
effektivt snavs og oxidfilm på aluminiumsoverflader. Til rensning af
dele på lastvogne: ladsider og kasser,
hjulfælge m.v.
Blandes med koldt vand.

Varenr. 1 L: 111631

Varenr. 11004Str. 5L, 20L, 210L

BEFA
Alkalisk rengøringsmiddel specielt til proteiner.
Til alle emner og flader, der tåler vand. Blandes med
vand. Varmt vand forstærker virkningen.
Kan anvendes i lav- & højtryksrenser eller påføres
med børste, svamp eller klud. Afrenser proteiner,
blod, slim, urin, fedt, olie, snavs. Anvendes som
rengøringsmiddel i forbindelse med dyretransport,
skumrengøring af køletrailer, redskaber og interiør.
Hurtig biologisk nedbrydelig.

Klar til
brug

Varenr. 20 L: 110320

VINDUESRENS
Alkalisk rengøringsmiddel til glasruder og
spejle.
Blandes med vand. Varmt vand forstærker
virkningen.
Særdeles velegnet til rengøring og pleje af
vinyloverfalder, instrumentbord, m.v.
Varenr. 750 ml: 112037

FÅ RENE FLISER

med RensA10 eller BEFA Fliserens

BESMA RENSA10
Rense- og rengøringsmiddel. Afrensning af
træ, fliser, maskiner, murværk, tagrens m.v..
Effektiv til afrensning af tage før maling m.v.
Kan anvendes på alle flader der tåler vand.
Biologisk nedbrydeligt.
Varenr. 5 L: 110123

BEFA FLISERENS
Stærk alkalisk fliserens. Grundrengøring før
evt. imprægnering. Til udendørsbrug.
Løsner effektivt skidt, snavs og lavsvampe
fra betonfliser. Behandlingen udføres bedst
i gråvejr, 10º – 20º C.
Befa Fliserens blandes 1:5 - 5 liter Befa
Fliserens rækker til ca. 60 m2. Biologisk
nedbrydeligt.
Varenr. 20 L: 110320

