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Seriebeskrivelse 
Cleanline er Wilhelmsen Chemicals Premium merkevare for produkter med optimalisert 
kvalitet utviklet for bil-, hus- og fritids- og proffmarkedet. Serien har produkter som inneholder 
det nyeste innen laboratoriekjemi og produktutvikling. Produktene er utviklet for de som 
ønsker kun det beste for å oppnå optimal effekt og for å ivareta og vedlikeholde. 
 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
• Cleanline Winter Screen Wash -15⁰C  

• Cleanline Winter Screen Wash -18⁰C  

• Cleanline Concentrate Screen Wash -65⁰C  

• Cleanline Summer Screen Wash 
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Bruksområdet til serien 
• Cleanline Winter Screen Wash benyttes på vinterhalvåret 

• Cleanline Summer Screen Wash benyttes på sommerhalvåret 

• Cleanline Concentrate Screen Wash benyttes ved ekstrem kulde og i overgang mellom 
sommer og vinter, for å sikre at væsken holder seg flytende. 

 

Hvorfor Cleanline spylervæskeserien?  
• Cleanline vaskeserien er en del av Cleanline porteføljen. Cleanline er Wilhelmsen Chemicals 

Premium merkevare for produkter med optimalisert kvalitet utviklet for bil-, hus- og fritids- og 
proffmarkedet.  

• Cleanline er produkter som inneholder det nyeste innen laboratoriekjemi og produktutvikling 

for å møte maksimal virkningsgrad samtidig som miljøhensyn ivaretas.  
• Cleanline er merkevare i stor vekst. 

• Gjennom vårt forsknings-, utviklings-, og leverandørsamarbeid produseres det et bredt utvalg 
av produkter etter egenutviklede formuleringer, – alle tilpasset standardiserte krav. Ved å 
kombinere kraften av vitenskap og teknologi, er Wilhelmsen Chemicals i forkant av 
innovasjon innen utvalgte kjemiprodukter.  

• Wilhelmsen Chemicals er en av verdens ledende produsenter av marine kjemikalier og 
Skandinavias ledende produsent av industrielle, kjemisk-tekniske produkter.  

 
 

Tilgjengelig sortiment 
 

Varenummer EPD Varenavn Liter 

FB4072 5409438 CLEANLINE WINTER SCREENWASH -15 POSE 3 

FB4073 4911699 CLEANLINE WINTER SCREENWASH -15 KANNE 4 

FB4070 5409537 CLEANLINE WINTER SCREENWASH -18 POSE 3 

FB4071 4911715 CLEANLINE WINTER SCREENWASH -18 KANNE 4 

FB302 5024658 CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH 1 

FB470 5171822 CLEANLINE WINTER SCREENWASH -15 FAT 200 

FB802 5175625 CLEANLINE WINTER SCREENWASH -15 IBC 1000 

FB630 5172796 CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH  25 

FB741 5173109 CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH 200 

FB803  CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH 1000 
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