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Blåtind husvaskserien
Seriebeskrivelse
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Produktserien inneholder de viktigste og mest brukte
kjemikaliene nordiske forbrukere benytter til vask/rengjøring av hus og hytter. Serien er nøye
sammensatt med de beste kvalitetene til de ulike bruksområdene. Produktene er nøye testet og
utprøvd, og Wilhelmsen Chemicals arbeider kontinuerlig med R&D for å alltid gjøre produktene best
mulig, samtidig å være langt fremme for å ivareta miljø, helse og sikkerhet. Dette gir igjen brukeren
produkter som de kan stole på.

Serien inneholder
•
•
•
•
•
•
•

Blåtind Kraftvask
Blåtind Husvask
Blåtind Terrasserens
Blåtind Sopp og algedreper
Blåtind Penselrens
Blåtind White Spirit
Blåtind White Spirit lavaromat

Bruksområdet til serien
•
•
•
•
•
•
•

Blåtind Kraftvask benyttes på flater som skal behandles eller males
Blåtind Husvask benyttes for vask av hus de gangene huset ikke skal males
Blåtind Terrasserens benyttes for å vaske rent treverk og bidrar til å lysne fjerne beis og olje.
Blåtind Sopp og algedreper benyttes for effektiv fjerning av sopp og alger utendørs. Brukes
etter rengjøring, men før maling.
Blåtind Penselrens benyttes for rengjøring av alle typer malervektøy
Blåtind White Spirit benyttes som tynner til oljebasert maling og lakk. Også egnet for
rengjøring av malerutstyr og lakkfjerner.
Blåtind White Spirit Lavaromat har samme bruksområde som ordinær White Spirit, med
svakere lukt og flammepunkt. Produktet er ikke like kraftig som ordinær White Spirit, men er
mer miljøvennlig.

Hvorfor Blåtind husvaskserien?
•

•
•

Blåtind husvaskserien er en del av den godt etablerte Blåtind porteføljen. Blåtind er produkter
som er utviklet for norske forhold. Siden 1932 har Blåtind vært tilstede med kjemikalier
utviklet til varierende bruksområder og vil fremover i årene som kommer fortsette å tilby
produkter innenfor kategoriene bil, hus, hage og fritidsmarkedet.
Produktene er utviklet for de som ønsker kun det beste for å oppnå optimal effekt og for å
ivareta og vedlikeholde.
Blåtind er en etablert god merkevare og er i stor vekst.

Blåtind husvaskserien

Tilgjengelig sortiment

Varenummer
FF445

EPD
5228341

NOBB
55313345

Varenavn
BLÅTIND KRAFTVASK

Liter

FF449

5228218

55313035

BLÅTIND HUSVASK

4

FF450

5228721

55314836

BLÅTIND TERRASSERENS

4

FØ366

5229414

55314416

BLÅTIND SOPP OG ALGEDREPER

1

FG316

5177696

53545482

BLÅTIND WHITESPIRIT

1

FG407

53832936

BLÅTIND WHITE SPIRIT

4

FG315

53847553

BLÅTIND WHITE SPIRIT LAVAROMAT

1

4

FG411

5181268

53832940

BLÅTIND WHITE SPIRIT LAVAROMAT

4

FØ362

5229455

55314257

BLÅTIND PENSELRENS

1
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