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NATRONLUT

AMMONIAKKVANN

OLIVENOLJE

SJØVANN

RENT VANN

REGN

KAFFI

EDDIK

COCA-COLA

MAGESYRE

SALTSYRE

ph skala

KJEMI

FELGVASK

AVFETTING

FORVASK

BILSHAMPO

KRAFTVASK

IPC Foma sin kjemi er av høy kvalitet og kan brukes til rengjøring av bl.a. kjøretøy, landbruksutstyr
og bilvaskemaskiner. Vi har hentet kjemi fra forskjellige leverandører for å kunne tilby et
kvalitetsprodukt som står til forventingen. Vi fører også en mengde svanemerkede produkter for å
kunne tilby våre kunder et miljøvennlig produkt. Se vår hjemmeside eller i vår kjemikatalog for mer
informasjon.

FELGVASK
Felgrens nøytral fjerner bremsestøv og slitasjepartikler fra felger, bremseskiver og
bremseklosser. Felgrens nøytral inneholder også tensider som effektivt fjerner fett, olje,
asfaltflekker, veisalt og annet smuss
Felgrens alkalisk fjerner fastgrodd bremsestøv, salt og asfalt fra aluminiumog stålfelger på en
rask og effektiv måte.
Felgrens syre fjerner enkelt fastgrodd bremsestøv, salt og asfalt fra aluminiumog stålfelger på
en rask og effektiv måte. For rengjøring og avoksydering av bilfelger
AVFETTING
Fjerner effektivt både vannløselig og fettløselig smuss som støv og sand / jord olje, fett,
asfaltflekker og veisalt. Avfetting brukes til rengjøring av harde flater på transportmateriell,
anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, motorer, oljetilsølte
betonggulv og smøregraver. Avfetting kan brukes til manuell vask, påføring gjennom
lavtrykksprøyter eller i delevaskemaskiner. Etter avfetting i åpne kar (15 - 60 min.) gir skylling
med varmt vann best resultat.
FORVASK
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser,
lastebiler, trucker og kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss. Benytt varmt eller
kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vår forvask er biologisk nedbrytbar og
vannløselig i alle forhold.
BILSHAMPO
Rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler,
busser, lastebiler, trucker, kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss. Inneholder ikke
White Spirit eller lignende løsningsmidler. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Kan brukes i
kombinasjon med alle våre høytrykksvaskere.
KRAFTVASK
Kraftvask er et middels alkalisk rengjøringsmiddel. For bruk på alle typer oljer, fett og proteiner.
Luktfri og biologisk nedbrytbar.
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KJEMI
GULLSHAMPO
Konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149033

GULLSHAMPO
Konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel.
200 liter fat
Art. nr. 147487

HØYTRYKKSVASK
Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med meget bra skumeffekt.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149003

HØYTRYKKSVASK
Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med meget bra skumeffekt.
200 liter fat
Art. nr. 149012

495,- + mva,

3.750,- + mva,

730,- + mva,

5.250,- + mva,

Veil kr. 795,- + mva

Veil kr. 5.650,- + mva

Veil kr. 1.140,- + mva

Veil kr. 8.175,- + mva

BILSHAMPO M/VOKS
Konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel som
er svanemerket.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149174

585,- + mva,

Veil kr. 945,- + mva

BILSHAMPO M/VOKS
Konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel som
er svanemerket.
200 liter fat
Art. nr. 149175

4.390,- + mva,

Veil kr. 6.860,- + mva

MICRO AVFETTING
Micro avfetting er et vannbasert,
konsentrert og kraftig vaskemiddel
for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett
og veisalt fra alle typer overflater.
Er utmerket som universalrengjøring
siden det passer til en lang rekke
bruksområder.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149416

MICRO AVFETTING
Micro avfetting er et vannbasert,
konsentrert og kraftig vaskemiddel
for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett
og veisalt fra alle typer overflater.
Er utmerket som universalrengjøring
siden det passer til en lang rekke
bruksområder.
200 liter fat
Art. nr. 149417

850,- + mva,

6.030,- + mva,

Veil kr. 1.340,- + mva
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Veil kr. 9.390,- + mva

BIO AVFETTING
BIO avfetting er en
ferdig bruksløsning
som fjerner effektivt
olje- og asfaltflekker,
veisalt, fett- og tjæreflekker.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149071

640,- + mva,

Veil kr. 1.000,- + mva

BIO AVFETTING
BIO avfetting er en
ferdig bruksløsning
som fjerner effektivt
olje- og asfaltflekker,
veisalt, fett- og
tjæreflekker.
200 liter fat
Art. nr. 149076

4.750,- + mva,

Veil kr. 7.430,- + mva

RUTEVASK
Rutevask er et spesialmiddel
for rengjøring av glass og
plast materialer.
6 x 1 liter
Art. nr. 147476

250,- + mva,

Veil kr. 402,- + mva

LUKTFJERNER
Luktfjerner er et spesialmiddel
for fjerning av lukt i bil eller
andre rom. Luktfjerner tilfører
en behagelig lukt av musk.
750 ml
Art. nr. 149224

70,- + mva,

Veil kr. 110,- + mva

RUTEVASK
Rutevask er et spesialmiddel
for rengjøring av glass og
plast materialer.
5 liter
Art. nr. 149226

175,- + mva,
Veil kr. 285,- + mva

LUKTFJERNER
Luktfjerner er et spesialmiddel
for fjerning av lukt i bil eller
andre rom. Luktfjerner tilfører
en behagelig lukt av musk.
5 liter
Art. nr. 149234

PLAST RENS
Plastilux plastfornyer for
interiør, dashbord,
støtfangere og plastmaterialer. Produktet
kan også anvendes som
dekkfornyer.
5 liter
Art. nr. 149227

270,- + mva,
Veil kr. 423,- + mva

170,- + mva,

Veil kr. 275,- + mva

FELGRENS NØYTRAL
Felgrens nøytral er et
svært effektivt
rengjøringsmiddel
for rengjøring og vask
av felger, og er utviklet
spesielt for dette formål.
1 liter
Art. nr. 149074

89,- + mva,

FELGRENS ALKALISK
Felgrens alkalisk er et
effektivt rengjøringsmiddel
for rengjøring og vask
av felger, og er utviklet
spesielt for dette formål.
25 liter
Art. nr. 149228

FELGRENS SYRE
Felgrens syre er et svært
effektivt rengjøringsmiddel
for rengjøring og vask av
felger, og fjerner effektivt
bl.a. bremsestøv.
5 liter
Art. nr. 149119

1.390,- + mva,

210,- + mva,

Veil kr. 2.175,- + mva

Veil kr. 328,- + mva

Veil kr. 137,- + mva
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KJEMI

HØYTRYKKSVASK
Konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel med
meget bra skumeffekt.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149003

730,- + mva,

Veil kr. 1.140,- + mva
HØYTRYKKSVASK
Konsentrert alkalisk
rengjøringsmiddel med
meget bra skumeffekt.
200 liter fat
Art. nr. 149012

5.250,- + mva,

Veil kr. 8.175,- + mva

AVFETTING
Avfetting er en ferdig
bruksløsning som fjerner
effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og
tjæreflekker.
25 liter plastkanne
Art. nr. 149018

640,- + mva,

FORVASK
Forvask er et alkalisk
forvask-/avfettingsmiddel
spesielt utviklet for
å fjerne fastgrodd smuss.
25 liter plastkanne
Art. nr. 147450

750,- + mva,
Veil kr. 1.215,- + mva

Veil kr. 995,- + mva
AVFETTING
Avfetting er en ferdig
bruksløsning som fjerner
effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og
tjæreflekker.
200 liter fat
Art. nr. 149019

4.750,- + mva,

Veil kr. 7.410,- + mva

6

KRAFTVASK PROFF
Kraftvask er et middels
alkalisk rengjøringsmiddel.
For bruk på alle typer oljer,
fett og proteiner. Luktfri
og biologisk nedbrytbar
25 liter plastkanne
Art. nr. 149414

535,- + mva,

Veil kr. 835,- + mva

FORVASK
Forvask er et alkalisk
forvask-/avfettingsmiddel
spesielt utviklet for
å fjerne fastgrodd smuss
200 liter fat
Art. nr. 149008

5.200,- + mva,

Veil kr. 8.190,- + mva

KRAFTVASK PROFF
Kraftvask er et middels
alkalisk rengjøringsmiddel.
For bruk på alle typer oljer,
fett og proteiner. Luktfri
og biologisk nedbrytbar
200 liter fat
Art. nr. 149415

3.600,- + mva,

Veil kr. 5.605,- + mva

PLAST RENS
Plastilux plastfornyer for
interiør, dashbord, støtfangere og plastmaterialer.
Produktet kan
også anvendes som dekkfornyer.
5 liter
Art. nr. 149227

270,- + mva,

Veil kr. 423,- + mva

RUTEVASK
Rutevask er et spesialmiddel for rengjøring av glass
og plast materialer.
6 x 1 liter
Art. nr. 147476

250,- + mva,

Veil kr. 423,- + mva
RUTEVASK
Rutevask er et spesialmiddel for rengjøring av glass
og plast materialer.
5 liter
Art. nr. 149226

175,- + mva,

Veil kr. 285,- + mva

KJEMI
GULVVASK

LINOLEUM/PVC

FLISER

BETONG/STENGULV

IPC FLO 100
Gulvrengjøringsmiddel for alle vaskbare gulv
som f. eks. PVC, linoleum, voksede overflater
m.f. Passer perfekt til polerte og voksede gulv.
For bruk i gulvvaskemaskiner og vanlig
rengjøring. Passer perfekt for skoler,
kontorbygg og daglig renhold.
pH-verdi: 7

IPC FLO 130
Alkalisk gulvrengjøringsmiddel for fliser og
andre keramiske gulv. Passer perfekt for
fjerning av mat og mineralbasert skitt.
For bruk i gulvvaskemaskiner og vanlig
rengjøring. Passer perfekt for butikker,
kjøpesentre, togstasjoner, kjøkken m.f.
pH-verdi: 13,8

IPC FLO 140
Alkalisk gulvrengjøringsmiddel for alle
vaskbare industrigulv. For bruk i gulvvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Passer
perfekt for lager, fabrikker, verksteder m.f.
Brukes forsiktig på ubeskyttede
aluminiumsflater og malte/lakkerte flater.
pH-verdi: 13

EGENSKAPER
• Etterlater ingen rester
• Alkoholbasert rengjøringsmiddel
• Tørker raskt

EGENSKAPER
• Alkalisk rengjøringsmiddel
• Fjerner dypt-liggende skitt i fliser
• Effektiv for fjerning av teip og lim rester

EGENSKAPER
• Fjerner effektivt svarte hjulmerker fra
gaffeltrucker o.l.
• Alkalisk rengjøringsmiddel
• Effektiv for rengjøring av industrikjøretøy
og anleggsmaskiner

Art. nr. 148700

Art. nr. 148702

490,- + mva,

780,- + mva,

Veil kr. 780,- + mva

Veil kr. 1.220,- + mva

Art. nr. 148703

525,- + mva,

Veil kr. 820,- + mva

IPC FLO 120
For bruk i gulvvaskemaskiner, high-speedmaskiner og vanlig rengjøring. Passer perfekt
for skoler, kontorbygg og daglig renhold.
pH-verdi: 8,5
EGENSKAPER
• Etterlater en beskyttende og blank hinne
• Inneholder overflateaktive midler
og poleringsemulsjoner
• Også for high-speedmaskiner
Art. nr. 148701

395,- + mva,

Veil kr. 635,- + mva

IPC FLO 170
Universal grovt gulvrengjøringsmiddel for alle
vaskbare overflater som f.eks. gulv, vegg, flis,
plast, gummi, semsket skinn, malt overflater
m.f. Kan brukes i gulvvaskemaskiner og vanlig
rengjøring. Perfekt for butikker, kontorer,
hoteller og lager. pH-verdi: 13
EGENSKAPER
• Lavt-skummende
• Lett parfymert
• Effektiv for rengjøring av alle typer overflater
• Konsentrert

IPC FLO 160
Løsemiddelbasert alkalisk gulvrengjøringsmiddel for verksteder og garasjer. For bruk
i gulvvaskemaskiner og vanlig
rengjøring. Passer perfekt for garasjer,
fabrikker, verksteder m.f. pH-verdi: 11
EGENSKAPER
• Løsemiddelbasert rengjøringsmiddel
• Flerbruks rengjøringsmiddel
• Effektiv for rengjøring av verksted og industrigulv
• Konsentrert
Art. nr. 148705

Art. nr. 148706

595,- + mva,

Veil kr. 940,- + mva

565,- + mva,

Veil kr. 880,- + mva
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Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil

Forhandler:
Foma Norge AS

Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

