RENGÖRINGSMEDEL I VÄRLDSKLASS

FÖRTVÄTT / AVFETTNING
Avfettning är själva starten, här ska du lägga ner hela din själ.
Fuskar man med grundarbetet kan det resultera i att bilen inte blir ren
och risken är stor att obehagliga repor uppstår.

Nerta Active Diamond Foam
Alkaliskt kraftfullt och extremt högkoncentrerat rengörings-/avfettningsmedel för alla typer av fordon.
Ger ett fast krämigt skum som har en extraordinär rengöringsförmåga. Extremt god genomträngningsförmåga för att enkelt rengöra alla typer av fordon. Undvik överdosering.
Betydande mervärden: Superkoncentrat, stark formel och krämigt skum.
Dosering: 1 – 3 % (anti-insekt 3 – 5 %)
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta Carnet Jumbo
Milt alkaliskt och hög koncentrerat rengörings-/avfettningsmedel för alla typer av fordon.
Är inte frätande, till skillnad från många andra alkaliska rengöringsmedel (aluminium) och korroderar
därmed inte t ex polerade aluminiumtankar. Har en exceptionell genomträngningsförmåga för att enkelt
rengöra alla typer av fordon. Lätt att skölja av och lämnar en vattenavvisande, glänsande ren yta.
Dosering: 2 – 5 % (anti-insekt 5 – 10 %)
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter
Godkänt av Kemikaliesvepet – Naturskyddsföreningen!

SKY WE64
Högkoncentrerad lätt alkalisk fordonsrengörare med avancerade poleringskomponenter.
SKY WE64 är inte frätande och innehåller polish som fyller porerna i lacken, vilket skapar en skyddande barriär
på molekylär nivå som ger en jämn och glänsande yta som är smuts och vatten avvisande. SKY WE64 appliceras
bäst genom högtryckstvätt med skumsystem. Kan även användas i automatiserade system
Betydande mervärden: Synnerligen ekonomiskt med enastående rengörande förmåga, tar bort insekter
och ger en hög glans med smutsavvisande film.
Dosering: 3 – 5 %
Förpackningar: 25, 100 och 200 liter

Nerta TC2000
Högalkaliskt och högkoncentrerat rengörings-/avfettningsmedel med ett multifunktionellt
användningsområde inom fordonstvätt. Undvik överdosering.
Dosering: 2 – 5 % (anti-insekt 5 – 10 %)
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta TC2010		
Milt alkaliskt och högkoncentrerat rengörings-/avfettningsmedel med ett multifunktionellt
användningsområde inom fordonstvätt.
Dosering: 2 – 6 % (anti-insekt 5 – 10 %)
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter
Godkänt av Kemikaliesvepet – Naturskyddsföreningen!

Super Wash
Starkt alkaliskt och högkoncentrerat förtvättmedel för användning inom flera områden vid rengöring av fordon.
Innehåller kaliumhydroxid.
Betydande mervärden: Hög koncentrerat, väldigt kraftfull, effektiv för bil och lastbilstvätt.
Dosering: Vid högre koncentration än mellan 1 – 10 % råder vi att kontrollera att ytan som skall behandlas är tålig.
Förpackningar: 25 och 200 liter

Nerta Anti Insect
Unikt, lätt alkaliskt, rengöringsmedel för att avlägsna insekter från alla typer av fordon. Fungerar utmärkt
på såväl lackerade ytor, plast samt på vindrutor/glas. Kan användas i dimningssystem (10 %), skumsystem, i
skumbågar i biltvättsanläggningar (2 – 4 %) och som förtvättsmedel i högtryckssystem (3 – 5 %).
Dosering: 2 – 10 %
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

FÖRTVÄTT / AVFETTNING
Låt aldrig produkten torka in före avsköljning med vatten.
Använd med fördel högtryckstvätt.

Nerta Degreaser
Kallavfettning. Produkten tränger lätt genom smutsen och löser snabbt upp olja, fett och asfalt.
Dosering: ska ej spädas
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta Winter Degreaser
Vattenlösligt flytande koncentrat som avlägsnar/löser upp olika saltlösningar (klorider, sulfater,
vägsalt m.m.) från de flesta ytor såsom plastytor, metallytor, lackerade ytor m.m.
Dosering: 10 – 20 %
Förpackningar: 25 och 200 liter

SCHAMPO / VAX
Bilvård är mer än ett skinande rent yttre. Det förlänger även livslängden
på din bil. Rena bilar lever längre. Vi har rätt medel för alla tillfällen!

Nerta Super Carpolish Red
Koncentrerat lågskummande schampo/vax för handtvätt av alla typer av fordon.
Tredubbel effekt: grundlig rengöring, optimalt skydd och långvarig glans. Innehåller naturliga vaxer.
Ger ett perfekt vax skydd mot bl.a. statisk smuts, vägsalt och insekter. Efterpolering är inte nödvändigt.
Dosering: 1 – 3 %
Förpackningar: 5 och 25 liter

Nerta Schampoo & Vax
Neutralt lågskummande schampo och vax för handtvätt. Innehåller endast vax från naturliga råvaror.
Ger ett slitstarkt vax skydd och ett glänsande slutresultat. Polering är inte nödvändig.
Tvätta med svamp, skölj av, eftertorka med sämskskinn eller microfiberduk.
Dosering: 1 – 3 %
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Nerta Carwax 2000
Silikonfritt, koncentrerat vax- och torkmedel. Är snabbtorkande och efterlämnar en högblank
och smutsavvisande yta. Skyddar bilens lack och underlättar nästa tvätt. Fungerar i alla vattenkvaliteter.
Kan användas i automatiska biltvättar, högtryckstvättar eller vid manuell rengöring.
Dosering: 10 – 25 ml per bil. Undvik överdosering.
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Nerta Novo Foam Vax
Starkt koncentrerat vaxpolish för skumning. Uppfyller de allra högsta kvalitetskraven. Minskar så kallade
mikrodroppar och garanterar en smuts- och UV-avvisande yta. Ger ett långvarigt skydd för fordonets lack.
Skumma på fordonet och låt verka några minuter. Spola av med högtryckstvätt.
Dosering: 10 – 20 ml (0,1 – 0,2%) per fordon.
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Observera! Före användning är det viktigt att läsa produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (MSDS) för respektive produkt.

FÄLGTVÄTT / ÖVRIGT
Plåtfälgar, stålfälgar, kromade, polerade, aluminiumfälgar ...
Vi har rätt medel för alla sorter/modeller, fråga oss gärna!

Nerta Wheelshiner Super
Koncentrerat högalkaliskt fälgtvättmedel som tar bort bromsdamm och annan smuts snabbt och effektivt.
Betydande mervärden: Ekonomiskt i bruk, lätt att använda, bara att spruta på samt att skölj av.
Ingen skrubbning krävs.
Dosering: 10 %
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta Wheel 7
Neutral, syrafri och icke-frätande fälgrengörare med unik sammansättning som garanterar ett snabbt
avlägsnande av all sorts smuts på fälgarna. Vid sprayning på fälgarna kommer Nerta WHEEL 7 att
reagera snabbt på all slags smuts och bromsdamm. En intensiv färgförändring från gul (produktfärg) till
mörkröd kommer att synas. Färgförändring indikerar på produktens reaktion med smutsen. Sköljs av med
högtryckstvätt.
Betydande mervärden: Passar till alla typer av fälgar, snabbverkande och med effektiva ingredienser.
Dosering: 10 %
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta ATC 200
Kraftfull syra-baserad fälgtvätt. Speciellt framtagen för att rengöra aluminium. Ger en effektiv och
enkel borttagning av alla typer av smuts, såsom fett, sot, kalkavlagringar, bromsdamm samt avlägsnar
lättmetalloxideringar. För alla typer av fordon.
Ska inte användas på lättmetallfälgar som är helpolerade utan klarlack eller med polerad kant,
förkromade eller fälgar med högglanspolerade tillsatsringar.
Dosering: 10 – 20 %
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta ATC 300
Högkoncentrerad syra-baserad fälgtvätt. Ger en snabb och effektiv borttagning av alla typer av smuts,
såsom sot, bromsdamm samt avlägsnar rostavlagringar och lättmetalloxideringar. Fungerar också som
förtvätt/avfettning för alla typer av fordon. Tar bland annat effektivt bort flygrost, missfärgningar på
grund av rostskador samt lättmetalloxideringar. Fungerar även alldeles utmärkt som förtvätt där kalk
och cementavlagringar ska avlägsnas på enkelt sätt.
Obs! Undvik kontakt med glas och hårdplast.
Dosering: 10 %
Förpackningar: 5, 25, 200 och 1 000 liter

Nerta finns representerat i fler än 50 länder!

Observera! Före användning är det viktigt att läsa produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (MSDS) för respektive produkt.

INTERIÖR / ÖVRIGT
Vi erbjuder ett komplett utbud av professionella rengöringsprodukter.
Vid användning av Nertas produkter uppnås ett optimal resultat och
en effektivisering av arbetet.

Interior Cleaner
Kraftfullt rengöringsmedel för bilinteriörer. Tar enkel bort ingrodd smuts, fett, damm och nikotinfläckar.
Fungera anti-statiskt, vilket hjälper till att hålla interiören ren längre.
Dosering: 5 – 10 %
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Nerta Cockpit Protector
Speciellt framtagen för att användas invändigt på instrumentpanel och interiördetaljer. Rengör,
skyddar och återskapar ytan i ett och samma steg. Lämnar en perfekt semiblank yta med ett UV-skydd
samt innehåller antistatmedel som hjälper till att hålla rent längre. Lätt behagligt parfymerad.
Dosering: Ska ej spädas
Förpackning: 5 liter

Nerta Glas-Net AM24
Ett koncentrerat rengöringsmedel för glas. Rengör, avfettar och ger en högglansig effekt.
Rengör utan att lämna några ränder. Innehåller ammoniak. Används outspädd vintertid,
spädes 25-50 % sommartid. Spraya ytorna som skall rengöras, använd sedan en svamp eller liknade.
Torka sedan torrt med en luddfri trasa.
Dosering: 25 – 50 %
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Nerta Glas-Net LM30
Ett koncentrerat rengöringsmedel för glas, innehåller ej ammoniak.
Rengör, avfettar och ger en högglansig effekt. Rengör utan att lämna några ränder.
Används outspädd vintertid, spädes 25-50 % sommartid. Spraya ytorna som skall rengöras,
använd sedan en svamp eller liknade. Torka sedan torrt med en luddfri trasa.
Dosering: 25 – 50 %
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Nerta Tyre & Bumper Gloss
En produkt för att få fram lyster i matta däck- och stötfångare. Ett vårdande och skyddande koncentrat som ger en
exceptionell vattenavvisande yta. Kan också användas för
att behandla invändiga vinylytor och fungerar utmärkt för
behandling av nytvättade, kalla motorutrymmen.
Undvik kontakt med ratt, pedaler och andra
halkkänsliga ytor.
Dosering: Ska ej spädas
Förpackningar: 5, 25 och 200 liter

Genom att välja ett
koncentrat gör man ett bra
val både för ekonomin och för
miljön. Att köpa ett koncentrat är
ofta lite dyrare än en färdigblandad produkt, men brukslösningspriset är alltid betydligt lägre.
Genom att inte frakta omkring
onödigt vatten så värnar man
om miljön genom minskade koldioxidutsläpp.

Observera! Före användning är det viktigt att läsa produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (MSDS) för respektive produkt.

KONSUMENTPRODUKTER

BILVÅRDSPRODUKTER FÖR PROFFS
i konsumentförpackning
För de kunder som vill köpa rengöringsprodukter likt de proffsen använder har nu Nerta
producerat WE - en serie konsumentförpackningar! Dessa medel säljs i flaskor om 500 ml
och levereras paketerade i kartonger. En specialanpassad display finns och beställer du hela
sortimentet så ingår den.
Kontakta oss gärna för att få mer info!

En WE display består av:
WE CAR WAX SPRAY 		

12 flaskor à 500 ml

WE COCKPIT PROTECTOR		

12 flaskor à 500 ml

WE INSECT REMOVER		

12 flaskor à 500 ml

WE INTERIOR CLEANER		

12 flaskor à 500 ml

WE LEATHER PROTECTOR

12 flaskor à 500 ml

WE SHAMPOO AND WAX		

12 flaskor à 500 ml

WE TYRE AND BUMPER GLOSS

12 flaskor à 500 ml

WE WHEEL 7			

12 flaskor à 500 ml

WE WHEEL CLEANER		

12 flaskor à 500 ml

WE WINDOW CLEANER		

12 flaskor à 500 ml

KONSUMENTPRODUKTER

TOP GEAR BILVÅRDSPRODUKTER
i världsklass
Till er som vill sätta knorr på ert sortiment kan vi med stolthet erbjuda specialproducerade bilrengöringsprodukter från välkända Top Gear! NOLAB är ensamma om
att distribuera Top Gear i Sverige och sortimentet visas i en specialdesignad display.
Beställer du hela sortimentet så ingår displayen samt en roll up med the Stig!

En TOP GEAR display består av:
Interior Cleaner Top Gear			

7 flaskor à 500 ml

Insect Remover Top Gear 			

7 flaskor à 500 ml

Polish Spray Top Gear 			

7 flaskor à 500 ml

Shampoo & Wax Top Gear 			

12 flaskor à 750 ml

Wheel Cleaner Top Gear 			

7 flaskor à 500 ml

Window Cleaner Top Gear			

7 flaskor à 500 ml

Car Drying Towel Top Gear, 90x60 cm

8 handdukar

Crystal Cloth Top Gear			

12 microfiberdukar

Interior Cloth Top Gear			

12 microfiberdukar

Polishing Cloth Top Gear 			

12 microfiberdukar

Window Cloth Top Gear			

12 microfiberdukar

Soapy Sponge Top Gear 			

12 svampar

Stigs Wash Mitt				

12 microfiberhandskar

MICROFIBERDUKAR,
TVÄTTSVAMPAR, SCHAMPO
OCH VÄTSKOR SAMT EN
HOPVIKBAR PRODUKTBOX!

TVÄTTUTRUSTNING

BÄST RESULTAT!

tillbehör
tryckstvätt. Håll munstycket minst 30 cm från karossen och i

För bästa resultat sköljs de flesta av våra medel av med högen vinkel på ca 45°, så att smutsen ”skjuts” bort från karossen.

Nu kan du köpa våra tillbehör till
Högtryckstvätt är effektiv men bara när trycket och vattenförmånliga priser, tala med din
mängden för
är att
tillräckligt
reginonansvarige
få reda på stor, arbeta metodiskt.
mer om
hur du
kan använda
våraoch upp så rinner den upplösta smutsen
Börja
spola
nedifrån
fordonsmedel för proffs!

av lättare, samtidigt som avfettningsmedlen får full effekt.

Nu kan
du köpamed
våra tillbehör
Avsluta
att gå till
uppifrån och ned.
förmånliga priser, tala med din
Var försiktig runt eventuella lackskador, en kraftig tvätt kan
reginonansvarige för att få reda på
slita
skadan
mer om
hurupp
du kan
användaeller
våra ge lacksläpp.
fordonsmedel för proffs!

NERTA LANSHANDTAG 2300
495:-

borsthandtag

Skumsprutor

Lanshandtag

Finns både för sura och alkaliska
lösningar och i olika storlekar.

Snabbkoppling för olika lansar
samt Foam Boy.

Foam Boy

Skumlansar

Passar till de flesta kopplingar,
med bypass
viskuminjektor
lagerför Alto,
Kränzle och Kärcher.
Finns i olika storlekar på behållare.

Finns i olika längder och varianter.

PA-system:
foam boy

skuminjektor, passar till alla
Skuminjektor
kopplingar. vi har Alto,

Högtryckslansar

Passar
de flesta kopplingar,
Kärcher,till
Kränzle
vi lagerför Alto, Kränzle och Kärcher
(finns även med bypass-system)

Finns i olika längder och varianter.

NERTA SKUMLANS ,
finns i 60 och120CM

020-440 300

NERTA HÖGTRYCKSLANS
120CM

order@nolab.se

www.nolab.se • 020-440 300 • order@nolab.se

