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Forbrukersortiment

DSALT Sykkelspray 1,0 liter   (Art: 00308)
En ferdig blandet spray som er svært velegnet til 
bruk på sykkel og fritidsutstyr som utsettes for salt og 
påfølgende korrosjon. 
DSALT renholdsspray 1,0 liter                (Art: 00353)
En ferdig blandet spray som er svært velegnet til 
bruk ved renhold av gulvflater og glassfasader.   

DSALT 1 liter sprayflaske  (Art: 00193)
En ferdig blandet spray som er svært velegnet til 
bruk på mindre felt hvor salt skal fjernes. Suveren for 
elbiler, gulvvask, vindusvask, fiskeutstyr og annen 
punktvask.

DSALT 0,5 liter flaske       (Art: 00278)
En hendig liten 0,5 liter flaske med konsentrat. Gir 50 
liter ferdig blanding i forholdet 1:100. 
Passer perfekt med vår mikser og undervasker som 
gjør det enkelt å fjerne salt på bil, båt, sykkel, 
bremser, HC-stol osv. 

Spylervæsketilsetning  (Art: 00186)
En perfekt tilsetning som rekker til hele 10 kanner 
spylervæske! Hendig liten flaske hvor det doseres en 
kork pr kanne spylervæske. Fjerner den vanskelige 
saltfilmen vanlig spylervæske ikke klarer å fjerne. 

PROFLEX undervasker      (Art: 00315)
For å fjerne salt på undersiden av bilen er dette den 
ultimate løsningen! Beregnet for bruk med 
høytrykksvasker, men kan også benyttes med 
gardenakobling. Uansett er vår mixer et naturlig 
tilbehør til denne. Kan også enkelt vendes for spyling 
av belegningsstein, verkstedgulv osv. 
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Proffsortiment

DSALT Spray 0,5 liter   (Art: 00094)
En ferdig blandet spray som er svært velegnet til bruk 
på mindre felt hvor salt skal fjernes. En favoritt blant 
sportsfiskere og detaliere.   

DSALT 1 liter flaske   (Art: 00100)
Denne flasken gir hele 100 liter ferdig blanding i 
forholdet 1:100. Vår populære sprayer* kan festes 
rett på flasken og tilkobles standard gardenakobling 
for enkel bruk. 

* - Sprayer må kjøpes separat.  Net 35 kr

DSALT 2,5 liter kanne  (Art: 00117)
En hendig liten kanne med 2,5 liter konsentrat. Gir 
250 liter ferdig blanding i forholdet 1:100. En god refill 
til litersflasken eller for deg som vasker ofte. En "må 
ha" for alle som ferdes på sjøen i egen båt!

DSALT 5 liter kanne  (Art: 00124)
En kanne med 5 liter konsentrat. Gir hele 500 liter 
ferdig blanding i forholdet 1:100. Velegnet som start 
for alle som ferdes ute i saltholdig miljø f.eks med 
bobil, lastebil, buss, båt osv. 

DSALT 10 liter kanne  (Art: 00131)
En storforbrukerforpakning med 10 liter konsentrat. 
Gir hele 1000 liter ferdig blanding i forholdet 1:100. 
Et godt startprodukt for drift og 
vedlikeholdsselskaper, vaskehaller, havbruk, Off-
shore virksomhet mm. 
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Spesialsortiment

DSALT Sprayer                 (Art: 100105)
Hendig sprayer for blanding av DSALT rett på 
hageslangens Gardenakobling. Fyll beholder og velg 
rett dyse for kraftig eller myk stråle. Vri venderen og 
spyl rent etter påføring av DSALT.

DSALT 1 RENHOLD                              (Art: 00322)
Flaske med 1 liter DSALT tilpasset gulvvask med en 
rekke applikasjonsmuligheter innen renholdssektoren. 
Svært velegnet til gulvvaskemaskiner, manuell vask, 
vindusvask og rengjøring av AC/ varmepumper 
(utendørsenhet som utsettes for salte aerosoler).
1:100 konsentrat - gir hele 100 liter ferdig produkt. 
Blandes med springvann. 

DSALT MARITIM                                  (Art: 00346)
Flaske med 1 liter DSALT tilpasset båt med en rekke 
applikasjonsmuligheter på sjøen! Hold båten fri for 
salt og unngå rust og unødig slitasje. Ypperlig for 
saltrens av motor og tilsats til vinterkonservering. 
1:100 konsentrat - gir hele 100 liter ferdig produkt. 
Blandes med springvann. 

Mixer (Art: 100106)
En spesialmikser med Gardenakoblinger som blander 
inn rett mengde 1:100 DSALT til bruksapplikatoren 
som kan være en vanlig spyler eller høytrykksvasker.

DSALT 5 liter RENHOLD                     (Art: 00339) 
Storforbrukerkanne DSALT tilpasset gulvvask med en 
rekke applikasjonsmuligheter innen renholdssektoren. 
Svært velegnet til gulvvaskemaskiner, manuell vask, 
vindusvask og rengjøring av AC/ varmepumper 
(utendørsenhet som utsettes for salte aerosoler).
1:100 konsentrat - gir hele 100 liter ferdig produkt. 
Blandes med springvann eller rett i vaskebøtten. 
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Spesialprodukter - storforbrukere

DSALT 208 liter fat        (Art: 00155)
En storforbrukerforpakning med 208 liter konsentrat. 
Gir over 2000 liter ferdig blanding i forholdet 1:100. 
Spesielt egnet for vaskehaller, havbruk, Off-shore 
virksomhet mm. 

DSALT 1000 liter IBC (Art: 00162) 

Formatet for storforbrukeren.  Blandes 1:100. 
Spesielt egnet for vaskehaller for biler, storbiler, 
Off-shore og maritim sektor.

DSALT 20 liter kanne        (Art: 00148)
En storforbrukerforpakning med 20 liter konsentrat. 
Gir hele 2000 liter ferdig blanding i forholdet 1:100. 
Spesielt egnet for vaskehaller, havbruk, Off-shore 
virksomhet mm. 

DSALT - SPRAY PÅ OG SKYLL AV 
ENKLERE BLIR DET IKKE!
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Salt er en katalysator for fremvekst av rust og korrosjon. 
Salt har egenskaper som tiltrekker seg både fuktighet og oksygen, og 
dette fremskynder korrosjonsprosessen kraftig. 
Effektiv fjerning av salt er derfor essensielt for vedlikeholdsarbeidet.
DSALT fjerner salt effektivt og miljøvennlig. 
DSALT løser overflatesmuss, hindrer nytt salt i å feste seg, 
og legger igjen en korrosjonshemmende hinne.
Produktet er biologisk nedbrytbart, påføres lett, 
og skylles enkelt av med ferskvann.
Ved jevnlig bruk av DSALT blir resultatet mindre salt på overflater, 
mindre korrosjon, og dermed lengre vedlikeholds intervaller. 
Dette gir lengre levetid på utstyr, som igjen betyr bedre økonomi.
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