


Välkommen till Arom-dekor Kemi AB
Arom-dekor Kemi är en av de ledande leverantörerna i Norden av AdBlue®, spolarvätska,  

glykol och kemikalier för fordonsvård. Arom-dekor Kemi erbjuder även ett brett 
sortiment av specialkemikalier för olika ändamål.
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EGEN PRODUKTION
AdBlue® levererad från Arom-dekor Kemi produceras i Skandinaviens 
modernaste produktionsanläggning. Produktionen sker enligt gällande  
ISO standard ISO PAS 22241 vilket innebär maximal kvalitetssäkring. 

ADBLUE®-TANK HEMMA HOS DIG
Vi hjälper dig hitta en lösning som uppfyller dina behov och som säkerställer  
en kostnadseffektiv hantering och säker lagring av din Adblue®. 

AUTOMATISK NIVÅÖVERVAKNING 
Med vårt pejlsystem övervakar vi nivån av AdBlue®  hos dig, när det är dags 
kommer vi och fyller på. Smart och smidigt!

Alltid nära dig med säkra och  
snabba leveranser av AdBlue®

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!
Ring 0320 - 605 00, maila info@aromdekor.se eller kika in 
på www.aromdekor.se
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AdBlue® 

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon 
med SCR-teknik. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från 
alla motortillverkare. 

Smart pip 
Både 1,89 l flaskan och 5 l dunken levereras med pip som under- 
lättar påfyllning.

Ställ direkt på hyllan
5 l levereras i förpackning om 3 st i praktiskt butiksemballage, riv 
bara av toppen på lådan.

Art.nr Frp. Stl. Låda Pall
100002  Flaska 1,89 l 4 160 st/pall
100005 Dunk 5 l 3 108 st/pall
100010  Dunk 10 l – 60 st/pall
100020  Dunk 20 l – 48 st/pall
100210  Fat 210 l – –
101000  IBC 1 000 l – –

5 l dunk med pip

5 l x 3 i butiksemballage 1,89 l flaska med pip
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210 l plastfat 1 000 l IBC

10 l dunk med pip 20 l dunk med pip
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AdBlue® 
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AdProLine®-spolarvätska har bra rengöringsförmåga, 
effektivt frostskydd  och mild doft.  

Välj mellan koncentrerad och färdigblandad i många 
olika förpackningsstorlekar.

Spolarvätska

Spolarvätska Koncentrerad
Spolarvätska löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta 
och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra 
delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C. 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Dosering  Temp
1:1 Spolarvätska -30°C
1:2 Spolarvätska -15°C
1:3 Spolarvätska -10°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
200001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall 
200002 Flaska 1,5 l 8 st/frp. 288 st/pall 
200004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
200025 Dunk 25 l – 24 st/pall
200210 Fat 210 l – –
201000 IBC 1000 l – –

Spolarvätska Färdigblandad
Spolarvätska löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta 
och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra 
delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -18°C. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
210002 Flaska 1,5 l 8 st/frp. 288 st/pall
210003 Påse 3 l 3 st/frp. 180 st/pall 
210004 Dunk 4 l 3 st/frp. 108 st/pall
210210 Fat 210 l – –
211000 IBC 1000 l – –

Sommarspolarvätska  
Sommarspolarvätska löser effektivt upp flugor, andra insekter samt 
smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Är skon-
sam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Spolar- 
vätskan är färdigblandad. Ger även frostskydd ner till -5°C.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
220002 Flaska 1,5 l 8 st/frp. 288 st/pall
220004 Dunk 4 l 3 st/frp. 108 st/pall 
221210 Fat 210 l – –
221000  IBC 1 000 l – –
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Spolarvätska 



AdProLine®-glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs  
från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar,  

tunga fordon, stationära motorer och båtar. AdProLine®-glykoler skyddar mot frysning,  
kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. 
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Glykoler som skyddar
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Glykol Blå
Koncentrerad glykol för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. 

Specifikation
BS6580: 2010 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. 
Procent  Temp
50% Glykol  -37°C
40% Glykol  -25°C
33% Glykol  -18°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
300001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
300004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
300025 Dunk 25 l – 24 st/pall
300210 Fat 210 l – –
301000 IBC 1 000 l – –

Glykol Röd 
Koncentrerad glykol med inhibitorpaket baserad på organisk syra för 
longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbrännings-
motorer. 

Specifikationer
Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (WW, Skoda, Audi, Seat),
MAN 324 SNF. Mercedes-Benz 325.3. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. 
Procent  Temp
50% Glykol  -40°C
40% Glykol  -28°C
33% Glykol  -20°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
310001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
310004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
310025 Dunk 25 l – 24 st/pall
310210 Fat 210 l – – 
311000 IBC 1 000 l – – 

Glykol SuperCelsius 
En högkvalitativ glykol med extra lång livslängd. SuperCelsius är base-
rad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Är ofärgad och ändrar ej 
originalfärg vid toppfyllning.

Specifikationer
ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 
2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, 
UNE 26361-88, NATO S 759. Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 
325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswa-
gen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002. 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd. 
Procent  Temp
50% Glykol  -40°C
40% Glykol  -28°C
33% Glykol  -20°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
330001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
330004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
330025 Dunk 25 l – 24 st/pall
330210 Fat 210 l – – 
331000 IBC 1 000 l – –
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Glykol 



Glykol 774F OEM Gul 
Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med 
andra högkvalitativa glykoler på marknaden.

Specifikationer
Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, 
Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 
324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 
2. 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Procent  Temp
50% Glykol  -40°C
40% Glykol  -27°C
33% Glykol  -20°C 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
320001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
320004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
320025 Dunk 25 l – 24 st/pall
320210 Fat 210 l – –
321000 IBC 1 000 l – –

Glykol 774F OEM Röd  
Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med de 
flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikation
Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mer-
cedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors 
GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01.
Cummins CES 14603. 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Procent  Temp
50% Glykol  -40°C
40% Glykol  -27°C
33% Glykol  -20°C 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
392001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
392004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
392025 Dunk 25 l – 24 st/pall
392210 Fat 210 l – –
392100 IBC 1 000 l – –

Glykol 774C OEM  
Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med de 
flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikation
Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: VW/Audi TL 774C, 
BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM 
(SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 
324 typ NF,Mercedes-Benz 325.0, 325.2. MTU MTL 5048. 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Procent  Temp
50% Glykol  -40°C
40% Glykol  -28°C
33% Glykol  -20°C 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
393001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
393004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
393025 Dunk 25 l – 24 st/pall
393210 Fat 210 l – –
393100 IBC 1 000 l – –
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Glykol G12++ 
Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med 
de flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikationer
Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 typ SI-OAT, MB 
325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G. 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Procent  Temp
50% Glykol  -40°C
40% Glykol  -28°C
33% Glykol  -22°C

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
360001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
360004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
360025 Dunk 25 l – 24 st/pall
360210 Fat 210 l – –
361000 IBC 1 000 l – –

Glykol G13  
Är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Är blandbar med 
de flesta andra glykoler på marknaden.

Specifikationer
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J. 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Procent  Temp
50% Glykol  -35°C
41% Glykol  -25°C
36% Glykol  -20°C

OBS! vid kontroll av fryspunkt med refraktometer visas ca 
5 grader för låg fryspunkt.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
395001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
395004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
395025 Dunk 25 l – 24 st/pall
395210 Fat 210 l – –
391500 IBC 1 000 l – –

KG Propylen IH  
Rekommenderas till förbränningsmotorer. KG Propylen IH förhindrar 
frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot 
korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Specifikationer 
BS6580:2010, ASTM D3306(USA), ASTM D5216(USA), SA-
EJ1034(USA), ONORM V5123(AUT). 

Blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla. 
Procent  Temp
50% Glykol  -33°C
40% Glykol  -20°C
33% Glykol  -15°C 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
340004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
340025 Dunk 25 l – 24 st/pall
340210 Fat 210 l – – 
341000 IBC 1 000 l – –
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Glykol 
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Kallavfettning är benämningen för avfettningsmedel baserade på petroleumråvara  
som t.ex. lysfotogen, lacknafta eller n-paraffin. Emulgerande kallavfettningsmedel med mycket  

bra lösningsförmåga. Dessa produkter används särskilt när man vill ta bort asfalt och tjära.

Kallavfettning

Snabbguide - avfettning, 

läs mer på sid 26-27!

Kallavfettning Extra 
Kallavfettning Extra har extra tillsatser som ökar effekten samt gör pro-
dukten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. 
Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av ex-
empelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Produkten separerar snabbt från 
vatten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj 
sedan med vatten. 

Dosering
Produkten används outspädd. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
420001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
420005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
420025 Dunk 25 l – 24 st/pall
420210 Fat 210 l – – 
421000 IBC 1 000 l – –

Kallavfettning Standard 
Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av 
exempelvis asfalt, tjära och fett. Produkten separerar snabbt från vat-
ten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj  
sedan med vatten. 

Dosering
Produkten används outspädd.

Art.nr Frp. Stl. Frp Pall
400005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
400025 Dunk 25 l – 24 st/pall
400210 Fat 210 l – – 
401000 IBC 1 000 l – –
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Kallavfettning Premium 
Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade 
av exempelvis asfalt, tjära och fett. Produkten separerar snabbt från 
vatten. Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj se-
dan med vatten. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo. 

Dosering
Produkten används outspädd.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
410001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
410005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
410025 Dunk 25 l – 24 st/pall
410210 Fat 210 l – – 
411000 IBC 1 000 l – –

Handtrycksspruta All Clean 1,25 lHandtrycksspruta Gloria 5 l

Stor eller liten avfettningsspruta att 

applicera avfettningen med, du hittar 

det på www.aromdekor.se

Kallavfettning 
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AdProLine®-sortimentet innehåller flertalet olika rengöringsprodukter, 
det finns något för dom flesta typer av smuts och underlag.

Avfettningar & tvätt
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Snabbguide till rätt kem, 

läs mer på sid 26-27!

Vaxschampo
För effektiv rengöring av lastbilar, bussar, truckar, maskiner m.m. 
Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta 
carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Upp-
byggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser 
vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande 
egenskaper. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

Dosering  
Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på ned-
smutsningsgrad, rör sedan om. Varmvatten ökar effekten. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
460001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
460005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
460025 Dunk 25 l – 24 st/pall
460210 Fat 210 l – – 
461000 IBC 1 000 l – –

Mikroavfettning  
Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade 
fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. Mikroavfettning är en kombi-
nation av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Innehåller emul-
gatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket 
gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. 
Med Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel 
och är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Dosering  
Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på ned-
smutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration 
är mycket svår att skölja av vid användning. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
570001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
570005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
570025 Dunk 25 l – 24 st/pall
570210 Fat 210 l – – 
571000 IBC 1 000 l – –

Krafttvätt
Avlägsnar även oljerik smuts och fett, ett kraftfullt men skonsamt alka-
liskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt 
på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

Dosering  
Krafttvätt blandas med vatten. 
Lågtrycksspruta  1:1 - 1:25
Manuell rengöring  1:10 - 1:100
Högtrycksagg. injicering  2 - 10%
  
Art.nr Frp. Stl. Frp.  Pall
500001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
500005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
500025 Dunk 25 l – 24 st/pall
500210 Fat 210 l – –
501000 IBC 1 000 l – –

Avfettningar & tvätt

Insektsbort  
För enkelt och effektivt avlägsnande av flugor och andra insekter från 
front och vindruta. Spraya på, låt verka några minuter, skölj därefter 
med vatten. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
560500 Spray 0,5 l 12 st/frp. 480 st/pall
560504 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
560525 Dunk 25 l – 24 st/pall
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CitroFoam 
Ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig 
för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. Löser väg-
damm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också 
användas som bilschampo.

Bruksanvisning
Applicera ett tunt lager med hjälp av skumapplikator. Låt verka ca 
2-4 minuter. För bästa effekt spola sedan ytan nedifrån och upp.  

Art.nr  Frp. Stl. Frp. Pall
530001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
530005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
530025 Dunk 25 l – 24 st/pall
530210 Fat 210 l – –
531000 IBC 1 000 l – –
 

På mindre än två minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum 
som sedan hänger kvar och löser upp smutsen innan den spolas av med högtryckstvätt.

CitroFoam

Handspruta Foam-Matic 1,25 l

Spruta att applicera CitroFoam med, 
du hittar denna och flera andra 
på www.aromdekor.se

Där kan du också se vår film 
om CitroFoam.

Spruta att applicera CitroFoam med, 
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Snabbguide till rätt tvätt, 

läs mer på sid 26-27!

Fönsterputs 
Tar bort smuts och damm effektivt från glasytor. Lämnar inga märken 
eller avlagringar. Spraya på ytan och torka av med luddfri duk. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
561500 Spray 0,5 l 12 st/frp. 480 st/pall
561504 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
561525 Dunk 25 l – 24 st/pall
561510 IBC 1 000 l – –

Fälgtvätt 
Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, 
salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. 
Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar. Spraya på, låt 
verka 2-5 minuter beroende på nedsmutsningsgrad. Fungerar även 
utmärkt på våta ytor, dock med något längre verkningstid. Undvik 
användning i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in före avskölj-
ning med vatten. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
550500 Flaska 0,5 l 12 st/frp. 480 st/pall
550005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall 
550025 Dunk 25 l – 24 st/pall 
550210 Fat 210 l – – 
551000 IBC 1 000 l – –
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Tvätt APL 100
Kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden 
såsom motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, hydraular-
mar osv. Löser effektivt fett, olja, sot, proteiner osv. Ett mycket kraftfullt 
alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Fungerar utmärkt även 
på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
504001 Spray 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
504005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
504025 Dunk 25 l – 24 st/pall
504210 Fat 210 l – –
504000 IBC 1 000 l – –

Avfettningar & tvätt



Phone +46 (0)320-605 00  I  info@aromdekor.se  I  www.aromdekor.se20

Syratvätt och Betonglösare är två av våra tungviktare när det gäller rengöring, 
speciellt framtagna för tuffa förhållanden. 

Syratvätt & Betonglösare

21Phone +46 (0)320-605 00  I  info@aromdekor.se  I  www.aromdekor.se

Syratvätt
Syratvätt är speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt 
nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, golv, portar, 
tågvagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och 
cement. Vid användning på lättmetall vidtag försiktighet beträffande 
verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador 
uppstå på ytan. Syratvätt skall blandas med vatten.

Dosering
Kraftigt nedsmutsad ytor    1:1
Lätt nedsmutsade ytor       1:10

Art.nr  Frp.  Stl.  Frp.  Pall
480001  Spray  1 l  12 st/frp.  40 st/pall
480005  Dunk  5 l  3 st/frp.  108 st/pall
480025  Dunk  25 l  –  24 st/pall
480210  Fat  210 l  –  –
481000  IBC  1 000 l  –  –

Betonglösare
Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon,
utrustning, verktyg, väggar mm. Betonglösare är betydligt mindre 
aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror.  Klarar även 
att lösa tjocka lager av betongrester. Betonglösare levereras som 
koncentrat och späds normalt med vatten. Applicera produkten med 
lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Dosering 
Vanlig dosering är spädning med 50% vatten men kan även  
användas i koncentrerad form. 

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
490001 Flaska  1 l 12 st/frp. 480 st/pall
490005 Dunk  5 l 3 st/frp. 108 st/pall
490025 Dunk  25 l – 24 st/pall
490210 Fat  210 l – –
491000 IBC  1000 l – –

Mycket effektiv mot  

betongrester!

Avfettningar & tvätt
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Utöver fordonssortimentet AdProLine® har vi ett brett utbud av produkter för industriändamål  
som alkylatbensin, destvatten, lösningsmedel, specialrengöring m.fl. Vi har även högkvalitativa  

produkter för värmeöverföring såsom köldbärarsprit och specialglykoler. 

Övriga produkter

Alkylatbensin 
AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99%  
renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena 
som bensen och aromater vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsopro-
blem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket 
innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för  
användaren. AdProLine® Alkylatbensin ger bättre prestanda och har 
en längre lagringstid, även efter långa stillestånd startar motorn lätt och 
bränslet håller fortfarande en hög kvalité. AdProLine® Alkylatbensin upp-
fyller kriterierna för miljöklass 1 bensin samt Svensk Standard SS155461. 
Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass1. Välj 2-Takt eller 4-Takt, 
alltså med eller utan olja. 

2-Takt är färdigblandad Alkylatbensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja 
som används till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva 
inblandning av en särskild olja. 

4-Takts Alkylatbensin är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer 
men även i 2-takts motorer med separat smörjning alltså där oljan fylls i 
separat tank. 

Art.nr Prod. Frp. Stl. Frp. Pall
600001  2-takt  Flaska 1 l  12 st/frp.  480 st/pall
600005  2-takt  Dunk 5 l  3 st/frp.  144 st/pall
600025  2-takt Dunk 25 l  – 24 st/pall
600200  2-takt  Fat  200 l – –
601000  2-takt  IBC  1 000 l – –

610001  4-takt  Flaska 1 l  12 st/frp.  480 st/pall
610005  4-takt  Dunk  5 l  3 st/frp.  144 st/pall
610025  4-takt  Dunk  25 l  – 24 st/pall
610200  4-takt  Fat  200 l – –
611000  4-takt  IBC  1000 l – –
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Spisbränsle 
AdTechLine® Spisbränsle är en ren naturprodukt som används till 
inomhuskaminer och kaminer utan skorsten. Den är rök- och sotfri.
Tänd med långa tändstickor eller braständare. Kall vätska kan vara 
svårantändlig.

OBS! Låt behållaren svalna innan du fyller på igen.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
661001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
661004 Dunk 4 l 3 st/frp. 108 st/pall
661000 IBC 1 000 l – – 

Lampolja
Extra ren paraffinolja till lampor och lyktor. Lämplig till samtliga olje-
lampor med vekbrännare, båtvärmare, fotogenlampor osv.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
643001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall

Tändvätska 
AdTechLine®-tändvätska är baserad på speciellt utvalda råvaror för 
att undvika besvärande lukt samt skapa en jämn antändning på 
grillkol och briketter.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
642001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall

23

Övriga produkter
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Lacknafta 
AdTechLine® Lacknafta är ett petroleumbaserat lösningsmedel.  
Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av 
penslar och andra målarverktyg. Löser effektivt oljelösliga fläckar. 
Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
630001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
630004 Dunk 4 l 3 st/frp. 576 st/pall
630025 Dunk 25 l – 24 st/pall
630210 Fat 210 l – –
631000 IBC 1 000 l – –

Rödsprit
Bränsle till spritkök och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också 
användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckbort-
tagning.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
670001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
670004 Dunk 4 l 4 st/frp. 144 st/pall
670025 Dunk 25 l – 24 st/pall
670210 Fat 210 l – –
671000 IBC 1 000 l – – 
 

Destvatten 
Destvatten = demineraliserat. Det är inte detsamma som destillerat 
vatten. 

Batterier 
Syranivån i bil- och båtbatterier skall ligga ca 5 mm ovanför plattor-
na. Kontrollera regelbundet och fyll på vid behov. 
Ångstrykjärn
Vanligt kranvatten innehåller i regel tillräckligt mycket kalk för att  
kanalerna i ångstrykjärnet riskerar att täppas igen. Använd därför 
alltid destvatten så undviker du problem.
Humidorer
Cigarrer skall förvaras i rätt luftfuktighet d.v.s. ca 70%. Fyll på din 
fuktbehållare med destvatten för att lagra dina cigarrer på rätt sätt.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
620001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall
620005 Dunk 5 l 3 st/frp. 108 st/pall
620025 Dunk 25 l – 24 st/pall
620210 Fat 210 l – –
621000 IBC 1 000 l – – 
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Propylen IH VVS
Produkt anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller propylenglykol 
samt additivpaket anpassat för de material som normalt förekommer 
i VVS-anläggningar. Propylen IH VVS skyddar mot frysning och kor-
rosion. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur 
miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbryt-
bar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i 
vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade 
vätskor. Färdigblandad Propylen IH VVS ska omskakas/omröras före  
påfyllning.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
341104 Dunk 4 l 3st/frp. 144 st/pall
341125 Dunk 25 l – 24 st/pall
341210 Fat 210 l – –
341100 IBC 1000 l – – 
 

Etylen IH VVS
Produkt anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller etylenglykol 
samt additivpaket anpassat för de material som normalt förekommer 
i VVS-anläggningar. Etylen IH VVS skyddar mot frysning och 
korrosion. De termofysikaliska egenskaperna är bättre än hos 
propylenglykol och köldbärarsprit. Etylenglykol är giftig vid förtäring 
vilket måste tas i beaktan i vissa system. Etylen IH VVS är biologiskt 
nedbrytbar. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade vätskor.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
350025 Dunk 25 l – 24st/pall
350210 Fat 210 l – –
351000 IBC 1000 l – – 

Köldbärarsprit 
Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som 
fraförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring 
och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, berg-
värme eller ytjordvärme. Köldbärarsprit har bättre värmetekniska 
egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett miljövänligt 
alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. KBS 
är en mycket brandfarlig vätska. Vid blandning och hantering ska 
elmotorer, värmepannor och andra källor som kan alstra gnistor vara 
avstängda. Undvik öppen eld. Se till att det finns god ventilation. Vid 
blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först - därefter 
kan koncentrerad KBS fyllas på.

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall
750025 Dunk 25 l – 24 st/pall
750210 Fat 210 l – – 
751000 IBC 1 000 l – – 
750000 Bulk – –

Övriga produkter
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Varför innehåller AdProLine® -sortimentet flera olika 
kallavfettningar?
Dom har helt enkelt olika egenskaper. I vissa fall söker man en ex-
tremt snabb och stark produkt i vissa fall söker man en produkt som 
är luktfri och mer miljövänlig. 

Vad är en kallavfettning?
När produkten benämns ”kallavfettning” menas i allmänhet att 
produkten är petroleumbaserad, någon form av nafta t.ex. Lacknafta 
eller lysfotogen. Dessa produkter är inte blandbara med vatten och 
kan därför inte spädas.

Kallavfettning Premium
Baserad på lacknafta ca 17% aromathalt = hög aromathalt. Produk-
ter med denna höga aromathalt kallas medelaromat- eller högaro-
matprodukter. Den höga aromathalten gör produkten väldigt effektiv 
och snabbverkande men och andra sidan luktar den mycket och det 
medför en ganska dålig arbetsmiljö. Högre aromathalt medför också 
större miljöpåverkan och en större hälsorisk. Vi rekommenderar bara 
att man använder denna när annat inte fungerar.

Kallavfettning Standard
Baserad på Lysfotogen max 0,5% aromathalt, man kallar denna låg- 
aromat. Den fungerar också bra men tar länge tid på sig att verka. 
Mindre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö än Kallavfettning 
Premium.

Kallavfettning Extra
Liknar Kallavfettning Standard fast denna innehåller alkoholer och 
glykoletrar som utan att höja aromathalten gör att produkten verkar 
snabbare samt får lösningsmedlet att väta bättre på underlaget. Detta 
gör att den fungerar bättre än dom flesta andra kallavfettningar samt 
fungerar bättre på blöta underlag.

Här nedan kan du se vad som skiljer en avfettning från en annan. 
Hittar du inte svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Ring 0320-605 00 eller maila oss på info@aromdekor.se

Vilken avfettning ska användas till vad?

Vad är en alkalisk avfettning för något?
Under AdProLine® finns det flera olika alkaliska medel som t.ex.
Krafttvätt, Tvätt APL 100 och Fälgtvätt, alla med olika egenskaper. 
Ett alkaliskt tvättmedel eller avfettning är ofta väldigt basiska alltså 
har ett högt pH-värde. AdProLine® Alkaliska avfettningar har dels ett 
högt pH-värde samt pH-buffert som gör att dom håller högt pH-värde 
även i lägre koncentrationer men framförallt har dom noga utvalda 
tensider som medför en mycket effektiv rengöring. Alkaliska medel 
avlägsnar effektivt dom flesta typer av smuts, insekter o.s.v. mer 
effektivt än kallavfettningar. Skall spädas med vatten vilket medför 
en bättre ekonomi än en kallavfettning. Ej ämnade för asfalt och 
tjärfläckar.

Vad är mikroavfettning för något?
Mikroavfettning är en blandning av en alkalisk produkt och en 
kallavfettning. Mikroavfettning benämns också ibland som naturavfet-
tning eftersom den innehåller mindre lösningsmedel än traditionella 
kallavfettningsmedel. AdProLine®-mikroavfettning innehåller en  
mycket unik formula av estrar, tensider och lösningsmedel som gör 
den mycket effektiv på alla typer av smuts. Det är en mycket  
koncentrerad produkt som skall spädas med vatten.
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Här hittar du enkelt rätt kem till rätt sorts nedsmutsning som du vill bli av med.
Vill du ha hjälp att välja, Ring 0320-605 00 eller maila oss på info@aromdekor.se

Snabbguide till rätt kem!

Tjära  Asfalt Olja  Salt  Vägdamm Sot  Pigmentsmuts Rost Kalk  Oxid  Cement  Blod  Insekter

CitroFoam    X X X X     X X

Fälgtvätt   X X X X X     X X

Insektsbort       X     X X

Kallavfettning Standard  X X X X

Kallavfettning Extra  X X X X

Kallavfettning Premium  X X X X

Krafttvätt   X X X X X     X X

Tvätt APL 100   X X X X X     X X

Mikroavfettning X X X X X X X     X X

Vaxschampo    X X X X     X X

Syratvätt        X X X X

Betonglösare        X X X X

Rätt avfettning och snabbguide






