
 
 

 
 
 
 

Produktbeskrivelse 
Cleanline Auto Shampoo er et effektivt rengjøringsmiddel for utvendig rengjøring av 
motorkjøretøy. Cleanline Auto Shampoo er et høykonsentrert alkalisk vaske og avfettingsmiddel 
for bilvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Benyttes som forvask/shampoo og skum på 
bilvaskemaskinene. Medvirker til rene børster. 
 

Produktegenskaper og anvendelsesområder 
Cleanline Auto Shampoo er et vannbasert rengjøringsmiddel. Dette gir et effektivt rengjøringsmiddel 
som raskt og enkelt fjerner olje, fett, veistøv, sot og smuss generelt. Cleanline Auto Shampoo er 
utviklet for rengjøring av harde overflater på transportmidler som bil, båt, motorsykkel, campingvogn, 
campingbil og liknende, og gir en skinnende ren og blank overflate. Cleanline Auto Shampoo 
angriper ikke metaller, lakk eller plast ved riktig bruk. 
 

Brukerveiledning og dosering 
Cleanline Auto Shampoo kan påføres ved bruk av høytrykk- eller lavtrykkssystem. Kan også påføres 
manuelt ved bruk av for eksempel svamp eller kost.   
Dosering: 
• Sommer/Vinter     
• Høytrykkssystem: 1:20 - 1:50 
• Lavtrykkssystem: 1:10 - 1:20/ 1:3 – 1:6 
La rengjøringsmiddelet få virke i 2 - 3 minutter før det skylles av med rent vann.   
Bruk gjerne temperert vann. Anbefalt 30 - 70 C. For rengjøring av svært skitne flater kan doseringen 
økes til sterkeste anbefalte, og/eller virketiden forlenges. Rengjøringsmiddelet bør ikke påføres i 
direkte sollys eller på varme overflater. Det er også viktig å påse at rengjøringsmidlet ikke bør tørke 
på overflaten, det kan gi varige skjolder. 
 

Egenskaper, fordeler og applikasjoner 
• Utviklet for motorkjøretøy 
• Vannbasert. 
• Fjerner effektivt fett, olje, sot og smuss generelt. 
• Angriper ikke lakk, plast eller metaller ved riktig bruk. 
• Gir ren og blank overflate. 
• Lite miljøbelastende 

 
Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no 
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Tekniske data 
• Utseende / Farge  Klar, lysgul væske  
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C 1,045 – 1,055   
• pH    12,5-13,5      
• Holdbarhet   2,5 år  
• Lagringsbetingelser  Unngå frost                                                         

             
 

Cleanline Auto Shampoo 
Vaske- og avfettingmiddel 


