
Transportsektoren
Rengøring og desinfektion

uden svært nedbrydelige A & B stoffer

Innovators in Cleaning

Yderst effektive og økonomiske rengørings- 

og desinfektionsmidler af høj kvalitet

- udviklet og produceret af Novadan.



KOMPLET KONCEPT 
TIL LØSNING AF 
ENHVER OPGAVE

Hos Novadan arbejder vi med koncepter, 
som sikrer dig en komplet vaskeløsning til 

alle rengørings- og desinfektionsopgaver inden 
for transportsektoren.

Du kan få et færdigt rengøringskoncept til 
følgende områder:

• Trailervask
• Kølevogne
• Busser
• Tankvogne
• Tog 
• Personbiler
• Værksteder 

KONCEPTER
Koncepter er mere end bare produkter af høj 
kvalitet - det er hele løsninger, som giver et 
godt vaskeresultat til en økonomisk fordelagtig 
pris. 

Det er ligeledes stor fokus på miljørigtige 
produkter, som ikke indeholder skadelige eller 
ulovlige stoffer.

Det er træning/kurser i valg af produkter og i 
brugen af disse produkter. Du får rådgivning i 
optimering af dit vaskesystem, således du sikrer 
høj kvalitet samtidig med en økonomisk/effek-
tiv vaskeproces. Der er online adgang til 
sikkerhedsdatablade og produktinformation, 
samt rådgivning i lovgivning, miljø osv.

DIT SIKRE VALG
Med dit valg af Novadans koncepter til trans-
portsektoren sikrer du dig en partner, der 
gennem mange års erfaring i markedet og tætte 
partnerskaber med spillerne i markedet, har 
udviklet nogle af de bedste og mest konkurren-
cedygtige koncepter til industrien. 

Vores loyale og tilfredse kunder er din 
garanti for, at koncepterne virker!

PRODUKTUDVIKLING
Hos Novadan er produktudvikling i fokus, og 
vi anser det som en afgørende del af  vores 
virksomhed. 

Vi udvikler vores produkter i tæt samarbejde 
med vores kunder og leverandører. Vi har en 
fælles opgave - nemlig at løse de opgaver, der 
opstår i vaskehallen, værksted m.m.  Derfor har 
vi en tæt dialog under den kontinuerlige udvik-
ling, vi gennemgår af vores produktprogram. 

Vores koncepter er testet både af vores interne 
udviklingsafdeling, samt i markedet af jer, der 
rent faktisk står med opgaverne til hverdag. 
Derfor er vores produkter af meget høj kvalitet, 
samt blandt  nogle af markedets bedste.

OMTANKE FOR MILJØET
Omtanke for miljøet er en vigtig parameter i 
Novadans produktudvikling. Vi har gennem 
mange år indhentet værdifuld viden om ind-
holdsstoffer, og vi er på forkant med udviklin-
gen på dette område. Vores produktserie til 
transportsektoren indeholder ikke de farlige A 
& B stoffer, som er svært biologisk nedbryde-
lige. 

Novadan - din garanti for et godt resultat
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MILJØRIGTIG VASK

I de senere år har der været øget fokus fra myndighedernes side på, hvilke indholdsstof-
fer vaskehaller sender med spildevandet ned til det kommunale rensningsanlæg. I den 
forbindelse deler man indholdsstofferne i kemien op i A, B og C-stoffer.

Nedenfor kan du se en definition af A, B og C-stoffer.

Novadan er helt på forkant med udviklingen, og da vi har eget laboratorium kan vi hurtigt 
reagere på de krav, der stilles til midlerne. Vi er derfor i stand til at levere en hel vaskese-
rie udelukkende baseret på C-stoffer, uanset om du arbejder inden for: Lastbil-, bus-, tog-, 
tankvogn-, og personbilvask. 

Novadan står gerne til rådighed vedr. rådgivning i forbindelse med spildevandstilladelser.

A, B OG C-STOFFER

A-STOFFERNE er uønskede i miljøet, og udledning til kloaksystemet er derfor ofte ikke 
tilladt. De skal derfor substitueres eller behandles i et lukket system.

B-STOFFERNE skal så vidt muligt erstattes af mindre skadelige stoffer og reguleres efter 
princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi. Der fastsættes grænse-
værdier for indholdet i det udledte spildevand, således at koncentrationen i vandmiljøet 
ikke overskrides. Heraf vil ofte følge krav om, at der udføres regelmæssige spildevands-
analyser, der kan dokumentere, at fastsatte grænseværdier overholdes.

C-STOFFERS egenskaber giver ikke anledning til grænseværdier i spildevandet. Her regu-
leres efter kravet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik.

Novadan Research & Development        - innovation i højsædet



VASKEANVISNING:

Læg vaskeprodukt ud som skum over hele vogntoget 
- start nedefra.

Hvis fælge, sidekasser og rammen er meget snavset, 
vaskes de manuelt med børste. 

Vask aldrig på varme trailere!

Hele undervognen / rammen skylles med rent vand/
genbrugsvand.

Sommer
Alle vores lastbilvaskeprodukter kan anvendes i som-
merperioden, men er du på udkig efter et økonomisk 
alternativ, er Notra Alka 20 et godt valg.

Vinter
Alle vores lastbilvaskeprodukter kan anvendes i 
vinterperioden, men har du behov for et produkt til 
meget snavsede biler, er Notra Alka Plus i kombina-
tion med Notra Alka Booster meget effektivt.

AUTO SHAMPOO 
anvendes til vask af førerhus 
+ døre indvendigt.  Løsner 
almindeligt vejsnavs, trafikfilm
samt insekter pH-neutral. 
Uden voks. Frisk duft. 
pH-neutral. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25000 (20 L)
56228 (200 L)
25045 (1000 L)

NOTRA ACID ALU
anvendes til rengøring af alu-
minium, som kræver skånsom 
behandling. Efterlader flot 
blank overflade. pH-værdi <1.
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25115 (5 L)
25027 (20 L)
56246 (200 L)

NOTRA ALKA BOOSTER
Booster anvendes som additiv 
til  Notra Alka 80 til vask af 
meget beskidte vinter-biler. 
Booster tilsættes ved behov.
pH-værdi >13. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25108 (20 L)
25109 (200 L)

NOTRA ALKA 20
(Trailervask) anvendes til 
manuel/maskinvask af last-
biler. Ideelt sommerprodukt. 
Økonomisk. pH-værdi 12,5.
Uden A&B stoffer.
Varenr: 
25022 (20 L)
56262 (200 L)
25049 (1000 L)
25021 (20 L) / (m/parf)
56260 (200 L) / (m/parf)

NOTRA ALKA 40
(Transportrens) er en all-
round affedtning, som anven-
des til affedtning af lastbiler. 
Både manuel og automatisk 
dosering. Virker bredt - både 
sommer og vinter. pH-værdi 
13. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25104 (5 L)
25023 (20 L)
56256 (200 L)
25047 (1000 L)

NOTRA ALKA 80 
(A/T Special Plus) er en effek-
tiv affedter til vask af lastbiler. 
Ideel ved vintervask og svært 
beskidte biler - kan anvendes 
i kombination med Notra Alka 
Booster. Kræver ikke efterføl-
gende manpower. pH-værdi 
12,0. Uden A&B stoffer.
Varenr: 
25107 (20 L)
25106 (200 L)
25110 (1000 L)

NOTRA ALKA PLUS
Anvendes til affedtning af 
meget beskidte lastbiler, tank-
biler og presenningstrailere
mm. Påføres med tryksprøjte. 
Meget høj vaskeeffekt. Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
25043 (20 L)
25119 (200 L)
25044 (1000 L)

MELKYLEN 755
(MotorClean) Til rengøring
af motordele og til steder 
med kraftig olietilsmudsning. 
Velegnet til fjernelse af tjære
og bitumen. Påføres ufortyn-
det. Letafskylleligt. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25019 (20 L)
Varenr. 56223 (210L)
Varenr. 56224 (1000L)

RINSE WAX
Rinse Wax er en skyllevoks, 
anvendes for at give en hurti-
gere tørrende effekt på biler, 
førerhuse og anhængere mm. 
Kan med fordel anvendes 
som en beskyttende hinde på 
tankbiler Uden A&B stoffer. 
pH-værdi 2,5.

Varenr: 
12736 (20 L)
25117 (200 L)

BLANCO WASH FR
anvendes til vask af førerhus + 
døre indvendigt. Høj vaskeef-
fekt og fjerner let almindelig 
forekommende trafikfilm og 
snavs.  Kraftigt skum. Tynd 
viskositet. pH-neutral. Med 
voks og parfume. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
24901 (5 L)
24902 (20 L)

Trailervask - effektiv rengøring af alle overflader 

NOTRA MICRO
(Melperhan 950)  velegnet til 
affedtning, lastbilvask mm.  
(Indeholder petroleum).  
Gode fedt- og olieemulgeren-
de egenskaber. Angriber ikke 
aluminium. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25070 (20 L)
25071 (200 L)
25114 (1000 L)

INSECT REMOVER 
(Insektfjerner) anvendes på 
lakerede overflader så
som førerhuse, ruder, person-
biler mm. Påføres manuelt.  
Opløser insekter og fjerner 
blod og protein effektivt.
pH-værdi 8,5. Uden A&B 
stoffer.

Varenr: 
25008 (20 L)



CIP ALKA 60 
anvendes inden for levneds-
middelindustrien til tanke 
m.m. Unikt til effektiv fjer-
nelse af fedt og fjerner tillige 
protein og stivelse, hvor den 
anvendes med en booster. In-
deholder ikke EDTA. pH-værdi 
>13.Uden A&B stoffer.
Varenr: 
12760 (20 L) 
12761 (200 L)
12762 (1000 L)

AUTO SHAMPOO
anvendes til vask af førerhus 
+ døre indvendigt.  Løsner 
almindeligt vejsnavs, trafikfilm
samt insekter pH-neutral. 
Uden voks. Frisk duft. 
pH-neutral. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25000 (20 L)
56228 (200 L)

VASK AF TANKVOGNE

Tankvogne kræver både udvendig og indvendig vask af høj kvalitet. En ren 
og skinnende tankvogn afspejler omhu med rengøringen og øger tilliden til 
den indvendige vask.

Med Novadans desinfektionsmidler kan du sikre en økonomisk fordelsagtig 
gevinst i forhold til en damp-løsning.

Novadans mangeårige ekspertise inden for rengøring og desinfektion i 
fødevareindustrien giver dig store fordele i forbindelse med indvendig vask 
af tankvogne. Alle produkter overholder derfor også kravene fra Fødevare-
styrelsen.

Du tilbydes et fuldt dækkende sortiment samt træning. Novadans midler 
og rådgivning sikrer dig de bedste forudsætninger for at kunne leve op til 
kravene i forbindelse med rengøring af tankvogne til transport af levneds-
midler. 

Kender du til problemet med flyverust? Mange oplever det som et pro-
blem i forbindelse med rengøring af tankvogne. Novadan har midlet, der 
kan afhjælpe dette.

NOTRA ALKA PLUS
Anvendes til affedtning af 
meget beskidte lastbiler, tank-
biler og presenningstrailere
mm. Påføres med tryksprøjte. 
Meget høj vaskeeffekt. Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
25043 (20 L)
25119 (200 L)
25044 (1000 L)

NOTRA ACID ALU
anvendes til rengøring af alu-
minium, som kræver skånsom 
behandling. Efterlader flot 
blank overflade. pH-værdi <1.
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25115 (5 L)
25027 (20 L)
56246 (200 L)

BLANCO WASH FR
anvendes til vask af førerhus + 
døre indvendigt. Høj vaskeef-
fekt og fjerner let almindelig 
forekommende trafikfilm og 
snavs.  Kraftigt skum. Tynd 
viskositet. pH-neutral. Med 
voks og parfume. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
24901 (5 L)
24902 (20 L)
24903 (200 L)

TOGRENS 6
Udvendig rengøring af tanke. 
Anvendes til fjernelse af flyve-
rust o.lign.. Renholder dyser 
og injektorer i automatiske
vaskeanlæg. pH-værdi: 1. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25028 (20 L)

INSECT REMOVER
(Insektfjerner) anvendes på 
lakerede overflader så
som førerhuse, ruder, person-
biler mm. Påføres manuelt.  
Opløser insekter og fjerner 
blod og protein effektivt.
pH-værdi 8,5. Uden A&B 
stoffer. 

Varenr: 
25008 (20 L)

DESINFECT MB
bredspektret og hurtigtvir-
kende desinfetionsmiddel 
indeholdende 5% pereddi-
kesyre. Kold desinfektion af 
CIP-anlæg. pH-værdi <1. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
12556 (20 L)
12311 (200 L)
12312 (1000 L)

Tankvognsvask - stor ekspertise fra fødevareindustrien



VASK AF KØLEVOGNE

En kølevogn skal gøres grundig ren inden transport af fødevarer. Det er yderst 
vigtigt, at der ikke sker en forurening af fødevarerne. 
Desinfektion er nødvendigt for at dræbe mikroorganismer (salmonella eller andre
bakterier, skimmelsvampe, gærsvampe og lignende). 
Desinfektion har kun effekt efter en grundig rengøring af kølevognen. Herefter skal 
kølevognen skylles med rent vand for at fjerne rester af desinfektionsmiddel.

Desinfektionsmidler opbevares adskilt fra fødevarer.
 
VASKEANVISNING: 

• Grovskylning med koldt vand 

• Kød og fedtrester fjernes (med skraber) 

• Påfør skum på vægge, lofter og gulve med Foam 136 eller Foam 119 i 4-5% op-
løsning med 400C varmt vand. (også til truckspor i bund.) 

• Lad produktet virke minimum 2 min 

• Grundig skylning/spulning med rent vand 

• Udlægning af valgt desinfektionsprodukt i opløsning med desinfektionssprøjte 

• Lad desinfektionsmidlet virke minimum 5 min 

• Alle direkte og indirekte produktberørte overflader skylles med rent vand efter 
endt desinfektion 

• Alle overflader svabres for at undgå kondens.

DES FOAM PAA 
Bredspektret skumdesin-
fektionsmiddel på basis af 
pereddikesyre. Desinfektion 
af overflader inden for føde-
vareindustrien Kan anvendes 
på aluminum. pH-værdi 1,5. 
Uden A&B stoffer. 

Varenr: 
12262 (10 L)
12225 (20 L)
12226 (200 L)

FOAM 136
Klorholdigt skumrengørings-
middel. Effektivt til fjernelse 
af fedt, protein og stivelse 
Efterlader en let duft af klor. 
Økonomisk. pH-værdi 13. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
13120  (10 L)
12412 (20 L)
12172 (200 L)
25051 (1100 KG)

DESINFECT MAXI
bredspektret skumdesinfek-
tion, som er virksomt mod 
bakterier, gær, skimmel og 
virus. God vedhæftningsevne. 
pH-værdi 6,2. Uden A&B 
stoffer. 

Varenr: 
41877 (5 L)
12436 (20 L)
59111 (200 L)
12437 (1000 L)

Kølevogn - sikker rengøring og desinfektion

FOAM 121
Til indvendig vask. Benyttes i 
levnedsmiddelsektoren. Unik 
til at fjerne fedt og olie. 
pH-værdi 13. Uden A&B 
stoffer.

Varenr: 
12822 (20 L)
12858 (208 L)
12861 (1000 L)



AUTO SHAMPOO 
anvendes til vask af busser i 
sommerperioden. pH-neutral. 
Uden voks. Uden A&B stoffer.
 
Varenr: 
25000 (20 L)
56228 (200 L)
25045 (1000 L)

NOTRA ALKA 20
(Trailervask) anvendes til vask 
af busser i vinterperioden. 
pH-værdi 12,5. Uden A&B 
stoffer.

Varenr: 
25022 (20 L)
56262 (200 L)
25049 (1000 L)

NOTRA ALKA 80
anvendes til vask af luftind-
sugning til filteranlæg. pH-
værdi 12,5. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25107 (20 L)
25106 (200 L)
25110 (1000 L)

RENGØRING AF BUSSER

Vaskekvalitet og vaskehastighed er to para-
metre, der skal gå op i en højere enhed,  når 
vi taler vask af busser.

Hos Novadan har vi udviklet et koncept til 
busvask, som netop sikrer en høj og effektiv 
vaskekvalitet.

Du kan - med Novadans komplette program 
til busvask - opnå store fordele. Med kon-
ceptet følger udspecificerede vejledninger til 
valg af produkter og vaskevejledninger.

Dine medarbejdere tilbydes træning i opti-
meret rengøring af busserne.

INSECT REMOVER
(Insektfjerner) anvendes på 
lakerede overflader så
som førerhuse, ruder, person-
biler mm. Påføres manuelt.  
Opløser insekter og fjerner 
blod og protein effektivt.
pH-værdi 8,5. Uden A&B 
stoffer.  

Varenr: 
25008 (20 L)

BLANCO WASH FR
anvendes til vask af busser + 
døre indvendigt. Høj vaskeef-
fekt og fjerner let almindelig 
forekommende trafikfilm og 
snavs.  pH-neutral. Med voks. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
24901 (5 L)
24902 (20 L)
24903 (200 L)
24904 (1000 L)

RINSE WAX
anvendes for at give en hurti-
gere tørrende effekt på biler, 
førerhuse og anhængere mm.

Varenr: 
12736 (20 L)
25117  (200 L)

Busvask - komplet koncept til alle rengøringsopgaver



VASK AF TOG

Når man vasker tog, er der 2 vaskeprocesser, man skal tage højde for: Alkalisk vask (affedtning) og sur vask (afsyring).

Vaskemaskinen kan være en gennemkørsels vaskehal, hvor maskinen står stille, og toget kører langsomt igennem under vaskeprocessen – 
eller maskinen kan være en roll over maskine, hvor toget står stille og maskinen kører frem og tilbage som en traditionel bilvaskemaskine.
Begge maskiner kan være forsynet med undervognsvask, hvor man også vasker både alkalisk og syre. (Man vasker typisk bunden hvis toget 
skal på værkstedet og repareres eller til eftersyn) 

Alkalisk vask (Novis 135) bruger man for at vaske snavs, fedt og olie af.

Togrens 6 bruger man for at vaske flyverust (jernoxider) og silicium af. Flyverust kommer fra skinner, bremser (jern mod jern)
Silicium kommer fra det sand man smider på skinnerne når toget har bremse- eller sæt i gang-problemer.

Det er vigtigt, at man altid vasker alkalisk først og sur til sidst. Det er, fordi jernoxiderne rammer toget med høje varmegrader og brænder 
igennem snavs og fedtlag og brænder ind i lakken. Det samme gælder for undervognsvask.

Husk at skylle med rent vand efter hver vask.

VASK AF PERSONBILER

Også inden for vask af personbiler kan du finde 
hjælp til et færdigt sortiment. Her finder du både 
kvalitetsprodukter til manuel og maskinvask, skyl-
levoks, insektfjerner m.m. 

Med Novadans produktsortiment sikrer du effektiv 
vask og rene biler: Det resulterer i tilfredse kunder.

Ikke mindst inden for vask af personbiler er der stor 
fokus på miljørigtige produkter. 

Også her kan du trygt benytte dig af Novadans 
koncept, da der i sortimentet ikke indgår de farlige 
indholdsstoffer, som er skadelige for miljøet. 

Du kan læse mere om A, B og C-stoffer tidligere i 
brochuren.

GAME FOAM
dobbeltvirkende 
forvaskeskum til automatiske 
bilvaskeanlæg.

Varenr: 
12477 (20 L)

INSECT REMOVER
anvendes til fjernelse af 
insekter samt benzin- og 
udstødningssnavs. Uden A&B 
stoffer.

Varenr: 
25008 (20 L)

AUTO SHAMPOO
dobbeltvirkende autosham-
poo til manuel/automatiske 
bilvaskenanlæg. Uden voks. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
25000 (20 L)
56228 (200 L)
25045 (1000 L)

RINSE WAX
anvendes som tørrehjælp til 
alle typer automatiske bilva-
skeanlæg. pH-værdi 2,5. Uden 
A&B stoffer.
 
Varenr: 
12736 (20 L)
25117 (200 L)

BLANCO WASH FR
anvendes som maskin-/ 
manuel autoshampoo med 
voks. Høj vaskeeffekt og fjer-
ner let almindelig forekom-
mende trafikfilm og snavs 
Uden A&B stoffer.
Varenr: 
24901 (5 L)
24902 (20 L)
24903 (200 L)
24904 (1000 L)

TOGRENS 6
anvendes til fjernelse af flyve-
rust på toge. 

Varenr: 
25028 (20 L)

NOVIS 135
anvendes til rengøring og af-
fedtning af toge. Meget effek-
tivt. Angriber ikke aluminium 
og beskytter metallet mod 
korrosion. pH-værdi 13. Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
12727  (5 L)
57763 (20 L)
12730 (200 L)
12737 (1000 L)

Togvask - rengøring til tiden Vask af personbiler 



Vores koncept til rengøring af værksteder dækker 
bredt, og her finder du et sortiment til både  

rengøring af værkstedsgulve, lofter, emnevaskema-
skiner, fedt m.m., tekstilvaskepulver, håndrens osv.

 

MELKYLEN 129 AQUA
Melkylen 139 Aqua fjerner ef-
fektivt de fleste typer  snavs, 
olie, fedt, bitumen samt visse 
typer voks. Vask af trans-
portmateriel og værksteds-
gulve. pH-værdi 13. Uden & 
B stoffer.

Varenr: 
25037 (20 L)
56274 (200 L)

MIKO HAND 
CLEANSER
fjerner effektivt fastsiddende 
og klæbrigt snavs som f.eks. 
olie, sod og bremsestøv. Inde-
holder glycerin.

Varenr: 
25057 (5 L)

Værksted - midler til alle formål

SCRUBS HAND 
CLEANER WIPES
Yderst effektiv
rengøringswipe till hænder, 
værktøj og maskindele.
Scrubs fjerner nemt fedt, 
smøremidler, olie, tjære,
asfalt, maling og meget mere 
uden vand.

Varenr: 
26260 (30 stk)
23214 (72 stk)

SANI ALKA CLOSET 367
Anvendelse i tørklosetter. 
Holder luften frisk på toilettet. 
pH-værdi 11.

Varenr: 
56306  (2,5 L)   

NOTRA ALKA WASH
anvendes i gulvvaskemaski-
ner, samt industri- og emne-
vaskemaskiner til rengøring 
af motor og bremsedele. 
Lavtskummende. pH-værdi 
8,5. Uden A & B stoffer.

Varenr: 
25033 (20 L)
25077 (200 L)
25118 (1000 L)

NOVIS 139
Novis 139 er et grundren-
gøringsmiddel til fjernelse 
af sod, fedtstoffer, fastgroet 
snavs m.m. Anvendes på 
bygningsoverflader, vægge, 
gulve, lofter m.m. Anvendes i 
tryksprøjte og til manuel brug. 
pH-værdi: >13. Uden A & B 
stoffer.

Varenr: 
12719 (5 L)

NOTRA ALKA WS 80
Notra Alka WS 80 er et stærkt 
affedtende rengøringsmid-
del, som anvendes til vask af 
metal- og motordele i f.eks. 
en emnevasker. Anvendes 
desuden til meget beskidte 
værkstedsgulve. Lavtskum-
mende. pH-værdi 12. Uden A 
& B stoffer.
Varenr: 
   25038 (20 L)
   56277 (200 L)

NOVAREN EXTRA
koncentreret textilvaskepul-
ver, velegnet til såvel hvid som 
kulørt arbejdsbeklædning. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
31110 (12,5 kg)

MIKO SOFT CEAM 
SOAP
medvirker til at opretholde 
hudens naturlige fugtig-
hedsbalance. Indeholder 
vegetabilske olier, som virker 
plejende og blødgørende på 
tør, ru og irriteret hud. Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
26216 (500 ml)
26061 (5 L)

MELKYLEN 755
Melkylen 755 er et effektivt 
emulgerbart petroleums-
middel til fjernelse af tjære, 
bitumen, olie o.lign. Velegnet 
som motorrens. Uden A & B 
stoffer.

Varenr: 
25019 (20 L)
56223 (200 L)
56224 (1000 L)

NOVADAN 
CLEANING WIPES
løsner og fjerner effektivt olie 
og fedt på hænder, værktøj, 
udstyr o.lign. Meget effektiv. 
Må ikke anvendes på malede 
overflader.

Varenr: 
26251 (150 stk)

NOVIS 800 AQUA 
Anvendes til afrensning af 
bitumen, asfalt, fedt, voks, 
tjære mm fra overflader samt 
som smøre- og slipmiddel til
transportmateriel og værktøj. 
Vandblandbar. pH-værdi: 8,5. 
Uden A & B stoffer.

Varenr: 
25096 (20 L)
25098 (200 L)
25097 (1000 L)



VANDBEHANDLING

SKUMDÆMPENDE/-FORSTÆRKENDE MIDLER

DOSERING/PUMPER

SURT
Sure rengøringsmidler anvendes til 
fjernelse af kalkbelægninger og rustdan-
nelser. Sure rengøringsmidler kan skade 
emaljerede jernflader, forkromede gen-
stande. Disse midler må kun anvendes i 
brugsopløsning og skal omgående afskyl-
les med rent vand.

 

NEUTRAL
Neutrale rengøringsmidler anvendes til 
lettere rengøring af førerhus, personbiler, 
inventar, flisevægge, køkkener. Neutrale 
midler anvendes endvidere til rengøring 
af flader, der hverken tåler påvirkning af 
stærkt sure eller stærkt alkaliske rengø-
ringsmidler.  

ALKALISK 
Alkaliske rengøringsmidler anvendes til 
såvel let som grundigere rengøring.  
Alkaliske rengøringsmidler er særligt vel-
egnede til at fjerne fedtstoffer, idet fedt-
stofferne omdannes til lettere opløselige 
forbindelser. 
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NOTRA-SERIEN
 
Novadan har udviklet en hel serie til effektiv vask af lastbiler og 
lign. Serien hedder Notra (for Novadan og Transport), og er opdelt 
i ALKA, ACID og WS (WorkShop) produkter. 

ALKA specielt til affedtning, ACID specielt til fjernelse af kalk, rust 
m.m., og WS specifikt til anvendelse i værksteder.

BIONOX
anvendes i vaskehallens gen-
brugsvand til at fjerne dårlig 
luft (svovlbrintelugt).Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
14087 (20 L)
14089 (200 L)

NATRIUMHYPOCHLORIT
anvendes som oxidationsmid-
del i den kemiske industri og 
til behandling af afløbsvand. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
31345 (10 L)
31370 (20 L)
760218 (200 L)
31361 (1000 L)

SALT TABS
anvendes i mindre, automa-
tiske blødgøringsanlæg med 
indbygget saltbeholder. 

Varenr: 
41390 (10 kg)
41365 (25 kg)

SALTSYRE
anvendes som neutralise-
ringsmiddel inden for mange 
områder i industrien. Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
14040 (20 L)

SACHTOKLAR
flokkuleringsmiddel til 
rensning af bade- og drik-
kevand, slamdræning, klaring 
af industrielt vand, rensning 
af overfladevand m.m. Uden 
A&B stoffer.

Varenr: 
60037 (12 kg)
60040 (250 kg)
60039 (1200 kg)

GAME ANTIFOAM 51
anvendes til skumdæmpning 
i alle sure og alkaliske ren-
gøringsopløsninger. Silikone 
baseret. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
41845 (5 L)
12483 (20 L)
12128 (200 L)
12120 (1000 L)

GAME ANTIFOAM 52
anvendes til skumdæmpning 
i alle sure og alkaliske rengø-
ringsopløsninger. Virker bedst 
over 500C. Tensid baseret. 
Uden A&B stoffer.

Varenr: 
12484 (20 L)

GAME FOAM
et produkt til skumforstærk-
ning af rengøringsmiddelop-
løsninger. Uden A&B stoffer.

Varenr: 
12477 (20 L)

HILL PUMPE, BLACK
kraftig pumpe til 60 L og 200 
L. Anvendes til alkaliske og 
sure produkter.

Varenr: 
41409 

DOSERINGSPUMPE
til tromler og palletanke. 
Tilbehør: Mellemled til dose-
ringspumpe.
 
Varenr: 
49026
41393 (mellemled)



Transportsektoren stiller en række specielle krav til rengøring og 
vedligeholdelse, samt til desinfektion i forbindelse med transport 
af fødevarer eller af produkter til fødevareindustrien. Novadan har 
midler og metoder, der lever op til kravene.

Hvad enten du arbejder inden for vask af lastbiler, tankvogne, bus-
ser, tog, værksteder eller personbiler, kan du i Novadans koncepter 
finde løsninger til netop dit behov. Det gælder både til indvendig og 
udvendig vask. 

Vil du være sikker på at finde en sparringspartner, som kan rådgive 
dig i gældende lovgivning? Novadan står gerne til rådighed i forbin-
delse med rådgivning om spildevandstilladelser, krav i forbindelse 
med transport af fødevarer osv.

Der er større og større fokus på miljøvenlige produkter, og du kan i 
Novadans koncept finde løsninger helt uden de kritiske indholdsstof-
fer (A og B-stoffer).

Efter mange års erfaring på transportmarkedet har Novadan opnået 
en stor ekspertise inden for optimal vaskeperformance. I samarbejde 
med vores kunders maskinleverandører og nøglekunder, har vi udvik-
let ”state of the art” løsninger.  

Vi lægger stor vægt på at sikre vores kunder et højt serviceniveau i 
form af teknisk service og rådgivning fra vores erfarne konsulenter.

NOVADAN ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding, 
Tlf. +45 76 34 84 00
www.novadan.dk


