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Blåtind
Spylervæskeserien
Seriebeskrivelse
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Spylervæskene finnes både som ferdigblandet og
konsentrat. Serien inneholder spylervæsker som er et effektivt vaskemiddel for bruk til alle årstider
for rengjøring av bilens ruter og lykter.
•

Vinterspylervæskene er utviklet for nordiske forhold og er tilsatt tensider (såper) og
frostsikringsvæske. Tensidene gir skikkelig rengjøringseffekt på typisk vintersmuss som
kjennetegnes med veisalt, olje, asfaltpartikler og trafikkfilm. Frostsikringsvæske er tilsatt for at
spylervæsken ikke skal fryse og holde seg flytende ved lave temperaturer.

•

Sommerspylervæsken er utviklet for nordiske forhold. Inneholder en sammensetning av
tensider og etanol. Gir raskt og effektivt klare og rene vindusruter og lykter. Egner seg også
utmerket for fjerning av insekter i fronten på f.eks. bobiler, campingvogner, busser og
lastebiler. Fjerner smuss som støv, pollen, trafikkfilm og annet. Tensidene er nøye utvalgte og
tilpasset spesielt for å kunne fjerne insekter fra bilens frontrute og lykter. Første iskrystall
dannes ved -5⁰C, tilsett gjerne spylervæskekonsentrat i overgangsperiodene vår og høst for å
sikre at væsken holder seg flytende.

•

Spylervæskekonsentrat som benyttes for å øke frostsikringen, både på vinter og i
sesongovergangen fra sommer til vinter

•

De-Icer smelter is effektivt på nedisede ruter. Inneholder en sammensetning av glykoler og
andre ingredienser som myker opp og fjerner isen. Minimerer behov for skraping og dermed
risikoen for skrapeskader på ruter og gummilister.

Spylervæske er i tillegg til rengjøring av frontrute og lykter godt egnet for rengjøring av alle typer
glassflater og speil på både store og mindre kjøretøyer.

Serien inneholder
•
•
•
•
•

Blåtind Vinterspylervæske -15⁰C pose og kanne
Blåtind Vinterspylervæske -18⁰C pose
Blåtind Spylervæskekonsentrat -65⁰C
Blåtind Sommerspylervæske
Blåtind De-Icer

Blåtind
Spylervæskeserien
Bruksområdet til serien
•
•
•
•

Blåtind Vinterspylervæske benyttes på vinterhalvåret
Blåtind Sommerspylervæske benyttes på sommerhalvåret
Blåtind Spylervæskekonsentrat benyttes ved ekstrem kulde og i overgang mellom sommer og
vinter, om det er rikelig med sommerspylervæske på spylervæsketanken
Blåtind De-Icer benyttes når det er is på bilvinduet som skal fjernes uten å skrape.

Hvorfor Blåtind spylervæskeserien?
•

•
•

Blåtind spylervæskeserien er en del av den godt etablerte Blåtind porteføljen. Blåtind er
produkter som er utviklet for nordiske 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.

Tilgjengelig sortiment
Varenummer
FB4050

EPD
5181169

NOBB
54469800

Varenavn
BLÅTIND SPYLERVÆSKE -15 KANNE

Liter

FB4045

4966651

53413413

BLÅTIND SPYLERVÆSKE -15 POSE

3

FB4051

4966941

53413424

BLÅTIND SPYLERVÆSKE -18 POSE

3

FB4047

4980942

53413432

BLÅTIND SOMMERSPYLERVÆSKE POSE

3

53545497

BLÅTIND SPYLERVÆSKEKONSENTRAT

1

55988796

BLÅTIND DE-ICER

0,5

FB314
FT141

5362363

4
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