
 
 

 
 
 

CHASSITVÄTT 
ALLMÄN INFORMATION 
FUNKTION: 
Chassitvätt är ett högkoncentrerat alkaliskt avfett-
nings- och rengöringsmedel speciellt utvecklat för 
rengöring med högtryck och extra effektivt för att 
lösa svår smuts på kaross, chassi, fett- och indu-
strifilter mm. 
Uppfyller IVL-test för snabbseparering 
Godkänd av Kemikaliesvepet. 
Chassitvätt 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
• filter

LÖSER EFFEKTIVT: 
svår smuts, fett, vägsalt mm. 

ANVÄNDES: 
• på lastbilsskåp, kaross, chassi, tankbilar
• på plast, metallytor
• för rengöring av svårt smutsade detaljer

 GÖR SÅ HÄR: 

 På kaross, motor, maskiner mm. 
Duscha Chassitvätt i blandning 1:10-1:40, 
bero-ende på smutsighetsgrad, på ytan med 
lågtrycks-spruta. Låt sitta på och verka från 
ett par minuter upp till ca 10 minuter 
beroende på smutsmängd. Låt dock ej torka 
på ytan Spola rent med kraftig stråle direkt 
från vattenledning eller via högtrycks-spruta.  
På dekorativmålade ytor testa först på  undan-
skymd plats. Försiktigt på högglanspolerad 
alumi-nium och legeringar känsliga för alkali. 
Försiktigt även på om- och nylackade ytor. 

TEKNISK INFORMATION 
SAMMANSÄTTNING: 
Tensider: -sänker tvättvätskans ytspänning och 
ökar dess vätförmåga. Emulgerar och dispergerar 
smutsen i tvättvätskan 
Komplexbildare: -avhärdar hårt vatten  
Produkttyp: -alkaliskt kallavfettningsmedel 
Konsistens: -flytande 
pH-värde: ca 13 i koncentrat 
Brandrisk: ej brännbar,  
Lagring: 5-25ºC, ej frostkänslig 
Lagringstid: min 12 månader 

HÄLSOINFORMATION 
ÅTGÄRDER VID OLYCKSHÄNDELSE 
Vid hudkontakt – spola genast med rikligt med vat-
ten. Om besvär kvarstår kontakta  läkare. Tag av 
förorenade kläder. 
Vid ögonkontakt- skölj genast med rikligt med vat-
ten (minst 15-30 minuter) kontakta därefter snarast 
läkare. 
Vid förtäring- ge dryck (mjölk) och omedelbart till 
läkare. Framkalla ej kräkning.  

MILJÖINFORMATION 
Se säkerhetsdatablad 
Art nr 23025   25 liter dunk 
Art nr 23002   208 liter plastfat 

TRANSPORTKLASSIFICERING 
ADR   Ej klassad 
UN      Ej tillämplig 
Klass   Ej tillämplig 

  Frätande 


