
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO SOLV EXTRA 
ALLMÄN INFORMATION 
FUNKTION: 
Bio Solv Extra är ett färdigblandat kallavfett-
ningsmedel baserad på lacknafta med 17 % aro-
mathalt. Mycket goda fettlösande egenskaper.  
Uppfyller IVL-test för snabbseparering 
Bio Solv Extra är tillverkad enligt ISO 9002 och 
ISO 14001 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
• nya och äldre person- och lastbilar 
• bussar, lantbruks- och entreprenad maskiner 
• tåg och motorcyklar 
• motor- och maskindelar 
• verkstadsgolv  
• tvättmusslor 
 
LÖSER EFFEKTIVT: 
olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt mm. 
 
ANVÄNDES: 
• på kaross 
• i motorrum 
• på asfaltmaskiner och verktyg 
• väggar och golv 
 
 
GÖR SÅ HÄR: 
På kaross, motor, maskiner mm. 
Duscha Bio Solv Extra i koncentrat på ytan med 
lågtrycksspruta.  OBS!  alltid nerifrån och upp. 
Låt sitta på och verka från ett par minuter upp till 
ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Låt dock 
ej torka på ytan. Extra svårt att få rent. Spola rent 
med kraftig stråle direkt från vattenledning eller 
via högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med 
Tuff eller Bilschampo med Vax. 
 
Art nr 24010   12x1 liter refill 
Art nr 24011   12x1 liter trigger 
Art nr 24050   3x5 liter dunk 
Art nr 24025   25 liter dunk 
Art nr 24002   208 liter plastfat 
 
 
 

TEKNISK INFORMATION 
SAMMANSÄTTNING: 
Produkttyp: -färdigblandat kallavfettningsmedel 
Emulgatorer; -förenar ämnen som ej är lösliga i 
vatten. Ex fett och olja kan lösas i vatten 
Lacknafta 17 % aromathalt; -luckrar upp fett, as-
falt, tjära mm 
Konsistens: -flytande 
pH-värde: - 
Brandrisk: ej brännbar, flampunkt ca 65ºC 
Lagring: 5-25ºC, ej frostkänslig 
Lagringstid: min 12 månader 
 

HÄLSOINFORMATION 
ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE 
Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med 
vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare. 
Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med 
vatten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter  
snarast läkare 
Vid förtäring- ge mjölk att dricka och sök läkare 
om större mängd svalts. Framkalla ej kräkning.  
Kan förorsaka kemisk lunginflammation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MILJÖINFORMATION 
Se säkerhetsdatablad 
 
TRANSPORTKLASSIFICERING 
ADR   Ej tillämplig 
UN      Ej tillämplig 
Klass   Ej klassad 
 
 
 
 
 

 Hälsoskadlig 


