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REMS Multi-Push SL/SLW
Elektronisk skylle- og trykprøveenhed  
med kompressor

Beskrivelse Art.-nr.
Printer  til udskrivning af de gemte resultater  
fra skylle- og kontrolprogrammerne, 1 stk. papirrulle, 
USB-forbindelseskabel, strømforsyning/ladeaggregat  
Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W 115604 R
Papirrulle,  pakke à 5 stk. til printer 090015 R
Kuffert  med indlæg, til printer, papirruller og yderligere 
tilbehør 115703 R
REMS V-Jet TW , desinficeringsenhed til drikkevands-
installationer, til tilførsel af doseringsopløsning til  
desinficering 115602 R
REMS Peroxi Color , 1 l flaske doseringsopløsning REMS 
Peroxi til desinficering af ca. 100 l lednings volumen  
og 20 ml flaske rødt farvestof REMS Color til farvning  
af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, 
pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning. 115605 R
Testpinde H2O2 0 – 1000 mg/l, pakke à 100 stk. ,  
til at kontrollere koncentrationen af desinficerings-
opløsningen 091072
Testpinde H2O2 0 – 50 mg/l, pakke à 100 stk. ,  
til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen  
er skyllet ud efter desinficeringen 091073
REMS V-Jet H , rengørings- og konserveringsenhed  
til radiatorer- og flade varmesystemer, til tilførsel  
af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse. 115612 R
REMS CleanH  1 l flaske rengøringsmiddel til radiatorer-  
og flade varmesystemer, grønt indfarvet til fylde- og  
udvaskekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen. 115607 R
REMS NoCor  1 l flaske korrosionsbeskyttelse til kon-
servering af radiatorer- og flade varmesystemer, blåt 
indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen. 115608 R
Cover  til beskyttelse af maskinen ved transport  
og ved opbevaring 115677 R
Systemkasse XL-Boxx  til slanger 579600 RMP

REMS CleanM Maskinrens

Tysk kvalitetsprodukt

Højeffektiv maskinrens til hurtig og pålidelig opløsning  
af olie- og fedtsmurt snavs af enhver art. Til rengøring 
og affedtning af maskiner, værktøjer o.lign. Til håndværk 
og industri. 

REMS CleanM – renere bliver det ikke. 
Særlig høj rengøringseffekt.
Specielt til hurtig og pålidelig opløsning af olie- og fedtsmurt snavs af enhver art. 
Let biologisk nedbrydeligt iht. OECD 302 B. Fri for miljøfarlige stoffer.

Universalrens til håndværk og industri. Til rengøring og affedtning af maskiner  
og værktøjer. 

Kan også bruge til at fjerne kalk. 

REMS CleanM sprayflaske uden drivmiddel.

Leveringen omfatter
REMS CleanM. Førsteklasses maskinrens til hurtig og pålidelig opløsning af olie- 
og fedtsmurt snavs. Til rengøring og affedtning af maskiner, værktøjer o.lign. 

Indhold Art.-nr.
500 ml sprayflaske 140119 R


