
ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ 

ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning 

med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade 

golv typ garage/lager och är även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri 

och ytbehandling/måleri. Tack vare den förhöjda aktivhalten ger produkten ett 

betydligt bättre tvättresultat på framför allt ytor med blandsmuts (olja/fett och 

partiklar/pigment), samtidigt som den  ger längre livslängd vid doppavfett-

ningsapplikationer. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, 

gummi och lackerade ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar. pH ca 13. 

A100 0005/0205 VAFM 

DOSERING 

1 del VAFM till: 

Personbilar, borsttvätt: 30-50 del vatten    

Personbilar, handtvätt: 125-175 del vatten 

Lastbilar: 10-20 del vatten         

      ANVÄNDNING           Ej lämplig  Lämplig Mycket lämplig 

ENTER ALKALISK AVFETTNING är enkel att använda och ger bäst resultat om medlet sprutas på med lågtrycksspruta eller högtrycks-

spruta med injektor. Låt verka några minuter. Spola rent med högtrycksspruta och vatten.  

INNEHÅLL 

Nonjoniska tensider 5-15%, Amfotära tensider <5%, Kaliumhydroxid <2% 

Maskiner, truckar/kraftigt smutsade ytor: 5-15 del vatten            

Grövre mattrengöring, typ entrémattor: 10-80 del vatten         

I avfettningsbad: 10-60 del vatten     

Före ytbehandling och lackering: 20-100 del vatten 

Före målning av cementgolv m. oljefläckar: 100 del vatten  

Före målning av väggar, tak och snickerier: 30-50 del vatten 

FARA 

Orsakar allvarliga frätskador på hus och ögon. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.  

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölj.  

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 

5-liters dunkar/205-liters fat 



ALKALISK AVFETTNING 

         CITRUS, MILJÖ 

ENTER ALKALISK AVFETTNING CITRUS MILJÖ är en  

vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. 

Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ garage/lager och 

är även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri och ytbehand-

ling/måleri.  

 

Tack vare den förhöjda aktivhalten ger produkten ett betydligt bättre 

tvättresultat på framför allt ytor med blandsmuts (olja/fett och par-

tiklar/pigment), samtidigt som den  ger längre livslängd vid doppav-

fettningsapplikationer. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material 

som plast, gummi och lackerade ytor. Medlet har en behaglig doft av 

citrus och är lätt biologiskt nedbrytbart. 

A101 0025 VAFMC 

DOSERING 

1 del VAFMC till: 

Personbilar, borsttvätt: 30-50 del vatten      

Personbilar, handtvätt: 125-175 del vatten                                            

Lastbilar:  10-20 del vatten                                                                     

Maskiner, truckar/kraftigt smutsade ytor: 5-15 del vatten                      

      ANVÄNDNING              Ej lämplig       Lämplig    Mycket lämplig 

ENTER ALKALISK AVFETTNING CITRUS är enkel att använda och ger bäst resultat om medlet sprutas på med lågtrycksspruta 

eller högtrycksspruta med injektor. Låt verka några minuter. Spola därefter rent med högtrycksspruta och vatten. 

INNEHÅLL 

Nonjoniska tensider 5-15%, Amfotära tensider <5%, Kaliumhydroxid <2%, Parfym <1% 

I avfettningsbad: 10-60 del vatten                                     

Före ytbehandling och lackering: 20-100 del vatten 

Före målning av cementgolv med oljefläckar: 100 del vatten 

Före målning av väggar, tak och snickerier: 30-50 del vatten 

FARA 

Orsakar allvarliga frätskador på hus och ögon. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.  

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölj.  

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 

Innehåller: Kaliumhydroxid 

25-liters dunkar 



5- & 25-liters dunkar/205-liters fat 

ALKALISK AVFETTNING 

    SPECIAL G3 

ALKALISK AVFETTNING SPECIAL G3 är 

ett högeffektivt och högalkaliskt, lutbaserat av-

fettningsmedel generation 3, helt anpassat efter 

EU´s direktiv för tvätt och rengöringsmedel. 

Det är komponerat för att klara mycket svåra 

avfettningar och specialavfettningsarbeten. 

Medlet kan användas i högtryckstvättar med 

injektor, lågtrycks- sprutor och avfettningsbad. 

A102 0005/25/205 VAFMS3 

      ANVÄNDNING              Ej lämplig       Lämplig    Mycket lämplig 

Medlet är frätande på aluminium och så starkt att det kan lösa färg på vissa målade ytor. Det är biologiskt nedbrytbart 

och pH i koncentrat är ca.13,5. 

FARA 

Orsakar allvarliga frätskador på hus och ögon. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.  

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

    KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölj.  

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 

Innehåller: Natriumhydroxid 

Spraya på avfettningslösningen med högtryckstvättens injektor eller med lågtrycksspruta. Låt medlet verka 5- 15 minuter. 

Spruta därefter rent med högtryck och kallt eller ljummet vatten. 

 Avfettningsbad: Blanda avfettningskoncentratet direkt i vattnet i avfettningsbadet. Byt lösningen när den blivit för smut-

sig. 

DOSERING 

Avfettningsmedlet kan spädas med…5-30 delar vatten. 

INNEHÅLL 

Natriumhydroxid 5-15%, Nonjoniska tensider <5%, Katjoniska tensider <5%. 



KOKOSAVFETTNING 

ENTER KOKOSAVFETTNING är en miljöanpassad produkt, avsedd för rengöring 

av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor. 

Produkten ersätter traditionella petroleumbaserade medel och kan användas både som 

avfettningsmedel och schampo för fordonstvätt. Produkten är i koncentrat lika bra 

som en  modern normalparaffinbaserad produkt, även på asfaltsprickar etc.  

 

ENTER KOKOSAVFETTNING innehåller fettsyraester, baserad på vegetabiliskt 

kokosfett. De ingående komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska 

för vattenorganismer.  

A106 0005/25/205 AKOK 

DOSERING 

Avfettning: Produkten sprayas koncentrerad eller utspädd med lågtryckspruta. Låt medlet verka några minuter före sköljning med 

vatten. 

Fälgrengöring: Späd produkten 1:3 med vatten. 

Bilschamponering och annan rengöring: Späd produkten 1:10 upp till 1:30 efter behov och smutsgrad. 

I koncentrat passar produkten även utmärkt för rengöring av penslar och rengöring av ugn och grill. 

Produkten är en mikroemulsion och därmed känslig för frost.  

INNEHÅLL 

Nonjoniska tensider 15-30%, Fosfat <5% 

      ANVÄNDNING              Ej lämplig       Lämplig    Mycket lämplig 

                  Risk för allvarliga ögonskador.  Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.   

                                   VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 

                   lätt. Fortsätt att skölja. 

                  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

                  Innehåller: Fettalkoholetoxylat C9-11 

5- & 25-liters dunkar / 205 liters fat 



FLYTANDE HANDRENT 

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastku-

lor är är avsett för rengöring av svårt smutsade händer. Till-

satsen av mikroplastkulor fungerar som ett slipmedel för att 

ge ökad effekt och rengör på djupet.  

 

Mikroplastkulorna i sig är skonsamma mot händerna då de 

är jämnt runda och därmed inte riskerar att slita och riva på 

huden, samtidigt som de lätt rinner igenom avloppet och 

inte fastnar så att det blir stopp. 

 

 

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastku-

lor innehåller både kokosfett, vilket mjukar upp händerna 

och återfettar huden så att den bibehåller sin smidighet, och 

Aloe Vera, som förhindrar att huden blir irriterad. Tack vare 

att handrengöringskrämen innehåller alifatiska kolväten biter 

den snabbt och effektivt på svår smuts som sot, olja och 

fett. 

A109 0001/4  FHRP 

ANVÄNDNING/DOSERING 

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkulor används outspädd och masseras in i händerna utan vatten, 

skölj därefter med vatten eller torka med trasa, trassel eller något av Enters torkpapper. Detta sätt att använda handren-

göringen gör att den är utmärkt att ta med sig vid arbete ute på fältet. 

 

 

INNEHÅLL 

Alifatiska kolväten, fettalkoholetoxilat, emulgator, paraffinolja, slipmedel mikroplastkulor, konserveringsmedel, par-

fym,benzylalkohol, metylparaben, propylparaben, Aloe Vera Gel, kokosdiatanolamid samt vatten. 

    

  Undvik kontakt med ögonen! 

MED PLASTKULOR 

1-liters flaskor 



AVFETTNING MICROEMULSION 

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är en kallavfettning i 

form av microemulsion vilket avsevärt ökar medlets lösningsfömåga. 

Det är avsett för svåra rengöringsobjekt, såsom avfettning före ytbe-

handling t ex målning eller lackering och fordonstvätt på alla typer av 

fordon. Den är framförallt lämplig för biltvätt vintertid då den även 

fungerar bra vid låga temperaturer. 

 

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är petroleumbaserad 

vilket gör den speciellt effektiv där smutsen är en blandning av fett- 

och vattenlöslig smuts, t ex tjära, asfalt, sot, vägdamm och salt. Av-

fettningen har också en  hög vidhäftighetsförmåga och är därmed 

oerhört dryg att använda.   

 

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är biologiskt ned-

brytbar. 

A117 0005/0025/0205 AMES 

Ger bäst resultat om medlet sprutas på som en mycket tunn dimma med lågtrycksspruta. Låt medlet verka några minuter. Spola där-

efter rent, gärna med högtrycksspruta med kallt eller ljummet vatten. Kan, beroende på smutsighetsgrad, spädas något med vatten. 

DOSERING 

Spädes med vatten 1:1 till 1:10 beroende på smutsighetsgrad. Vid svåra fall- outspädd. 

INNEHÅLL 

Alifatiska kolväten 5-15%, Nonjoniska tensider 5-15%, Katjoniska tensider <5% 

      ANVÄNDNING              Ej lämplig       Lämplig    Mycket lämplig 

     FARA 

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Använd skyddshandskar/

ansiktsskydd.  

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kon-

takta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. 

          Innehåller: Alifatiska kolväten, Kokosfettsyradietanolamid. 

 5-liters dun kar/25-liters dunkar/205-liters fat 


