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REMS Multi-Push SL/SLW
Elektronisk spol- och provtryckningsenhet  
med kompressor

Beteckning Art. nr
Skrivare  för utskrift av de sparade resultaten av spol- 
och provprogrammen, 1 pappersrulle, USB-anslutnings-
kabel, spänningsförsörjning/laddare Ni-Mh 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 3 W 115604 R
Pappersrulle,  5-pack för skrivare 090015 R
Låda  med fack, för skrivare, pappersrullar  
och andra tillbehör. 115703 R
REMS V-Jet TW , desinfektionsenhet för dricksvatten-
installationer, för tillförsel av doseringslösning för  
desinfektion 115602 R
REMS Peroxi Color , 1 l flaska doseringslösning REMS 
Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och  
en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning 
av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättnings-
kontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens  
verkningskraft. 115605 R
Testsstav H2O2 0 – 1 000 mg/l, 100-pack , för kontroll  
av desinfektionslösningens koncentration 091072
Testsstav H2O2 0 – 50 mg/l, 100-pack , för kontroll  
av fullständig ursköljning av doseringslösningen  
efter desinfektionen 091073
REMS V-Jet H , rengörings- och konserveringsenhet  
för radiator- och ytvärmesystem, för tillförsel av  
rengöringsmedel och korrosionsskydd. 115612 R
REMS CleanH  1 l flaska rengöringsmedel för radiator- 
och ytvärmesystem, grönfärgat för påfyllnings- och  
urtvättningskontroll, för ca 100 l ledningsvolym. 115607 R
REMS NoCor  1 l flaska korrosionsskyddsmedel för  
konservering av radiator- och ytvärmesystem, blåfärgat 
för påfyllningskontroll för ca 100 l ledningsvolym. 115608 R
Kåpa  för att skydda maskinen vid transport och lagring 115677 R
Systemväska XL-Boxx  för slangar 579600 RMP

REMS CleanM Maskinrengöringsmedel

Tysk kvalitetsprodukt

Högverksamt maskinrengöringsmedel för snabb och 
tillförlitlig upplösning av alla typer av oljig och fetthaltig 
smuts. För rengöring och avfettning av maskiner,  
verktyg bl.a. för hantverk och industri.

REMS CleanM – renare finns inte.  
Extremt hög rengöringsverkan.
Speciellt för snabb och tillförlitlig upplösning av alla typer av oljig och fetthaltig 
smuts. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 302 B. Fritt från miljöfarligt klassade 
ämnen.

Universellt rengöringsmedel för hantverk och industri. För rengöring och avfettning 
av maskiner och verktyg. 

Kan även användas för att ta bort kalkavlagringar. 

REMS CleanM sprayflaska utan drivmedel.

Leveransens omfattning
REMS CleanM. Högverksamt maskinrengöringsmedel för snabb och tillförlitlig 
upplösning av oljig och fetthaltig smuts. För rengöring och avfettning av maskiner 
och verktyg m.m. 

Behållare Art. nr
500 ml sprutflaska 140119 R


