
 

 

DATABLAD 
 

AVFETTING 

 

AVFETTING er et løsningsmiddel basert rensemiddel. 

AVFETTING er en god løser/fjerner for voks, asfalt og oljer fra overflatene på nye biler. 

AVFETTING injiseres i en varmtvanns høytrykksvasker.  

Flammepunkt på løsemidled er ca. 80 °C.  

AVFETTING kan oså brukes til å rense/løse asfalt og oljer på utstyr som: gravemaskiner, 

tungt utstyr og deler. Det er også egnet til å bli benyttet i en delerenser hvor man renser 

deler før reparasjon o.l. 

 

Tynningsforhold:  AVFETTING skal benyttes konsentrert. AVFETTING tynnes med 

vann igjennom ejektoren på varmtvanns høytrykksvaskeren. Sug inn 0,1- 0,3 L pr. min. 

Det varme vannet og løsemidlet driver av voksen på flatene når denne smelter.  

AVFETTING kan også legges konsentrert på underlaget som da bør være tørt. Dette 

hindrer uttynning av rensemidlet og gir en bedre inntrenging i smusset og derfor et bedre 

renseresultat. Hvis flaten først vaskes med et vaskemiddel og deretter renses med 

AVFETTING på tørr flate, blir slutt-vaskeresultatet som oftest bedre enn ved motsatt 

rekkefølge. 

 

Reaksjonstid:  Fra 0-5 min. På grunn av den sene fordampningen kan reaksjontiden økes 

ut over den anbefalte tiden, spesielt ved lave temperaturer.  

 

Lagring:  Kjølig. 

 

Generelt:  Ved bruk av AVFETTING til å fjerne voks/asfaltflekker på en bil la da aldri 

rensemidlet tørke opp på de flatene som renses. Solvarme biler anbefales å  kjøles ned, 

før rensemidlet legges på. Ved påføring av rensemidlet og ved høytrykksrensing, skal det 

arbeides motsatt av normal prosedyre. Jobb voksen av flatene fra toppen og nedover. 

Skyll tilslutt av fra toppen og ned. 

 

Ved direkte kontakt med rensemidlet bør det alltid benyttes gummihansker, dette for å 

hindre uttørring av huden. Sprut fra rensemidlet i øyne eller på hud skylles alltid straks 

grundig bort med vann. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man 

unngår innånding av sprøytetåke. Bruk maske som fanger opp løsemidler, spesielt ved 

sprøyting inne og ved lang tids bruk. Husk brannfaren ved pålegging om det forstøves.  


