
Uno-X Smøreolie A/S • Buddingevej 195 • DK-2860 Søborg • T: +45 3947 8100 • T: Kundecenter 7011 5678 • F: +45 3947 8110 • lube.unox.dk
Uno-X Smøreolje AS • Drammensveien 134 Hus 3 • 0277 Oslo • T: Sentralb: +47 2212 4000 • T: Kundeservice: +47 04211 • Fax: +47 2212 4150 • lube.unox.no

Uno-X Smøreolie Clean Wash X 
Vandemulgerende affedtningsmiddel 
 
Karakteristik 
Clean Wash X er fremstillet af lavaromatisk alifater tilsat overfladeaktive additiver, der tilsammen giver fremragende oplø-
sende og rensende egenskaber. 
Clean Wash X er endvidere tilsat en emulgator, der dels giver en god opløsning i vand, og dels hurtigt kan separere vand og 
olie i en olieudskiller. 
Clean Wash X anvendes til affedtning af alle slags metaller, beton, kakler, fliser og træ m.m. for olieprodukter såsom fedt, 
olie, tjære eller asfalt. 
Clean Wash X anbefales især til rengøring af motorer, motorrum og maskiner samt finmekaniske dele o.m.a. Anvendes end-
videre til affedtning af emner der skal males, fosfateres, varmgalvaniseres, emaljeres eller lignende, som eneste forbe-
handling. 
 
Behandlingsmåde 
Clean Wash X påføres de overflader eller emner, der skal renses med en tynd film. Efter Clean Wash X har haft mindst 2-3 
minutter til at opløse urenhederne, kan disse enten afskylles med vand eller, hvor vand ikke er ønskeligt, aftørres med rene 
klude.  Overfladerne bliver herved fuldstændig rene og klar til efterbehandling.  
Ved særligt vanskelige forureninger anbefales det at forlænge virketiden og skrubbe emnerne med en hård børste efter 
påføring af Clean Wash X. 
Clean Wash X affedter bl.a. jern- og ståloverflader fuldstændigt, så disse bør efter behandles umiddelbart efter afrensning, 
da de ellers hurtigt vil ruste.  
 
NB : Clean Wash X må ikke benyttes til rensning af asfaltgulve, da disse herved vil opløses. Endvidere kan Clean Wash X 
angribe visse gummityper, så påføring på gummislanger og ophæng osv. bør undgås. 
 

Tekniske data (typisk) 
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Typisk sammensætning (% vol.)  

Alifater 95 

- heraf aromatindhold, max. 0,8 

Additiver 5,0 

Flammepunkt °C, min. 70,0 

Farve Let gullig 

Massefylde v. 15°C, kg/l 0,79 

Separation i.h.t. IVL afprøvningsmetode II ;  

efter 0,5 timer mg/l 118 

Mærkningspligtig Xn 

Artikelkode 24350 

efter 2,0 timer mg/l 90 


