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Athugið að flest verð eru gefin upp á vefsíðu okkar www.kemi.is sem og ítarlegri
upplýsingar um vöruna. Ef að um er að ræða vörur sem þarf að sérpanta þá er hægt að
nálgast verð hjá sölumönnum Kemi í síma 415 4000 eða með því að senda tölvupóst á
kemi@kemi.is .
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IÐNAÐARHREINSIEFNI

KRAFTHREINSIR /
FLYDENDE PH14
Vörunúmer: Sjá einingar
Krafthreinsir er mjög öflug
basísk sápa pH14. Vinnur
hratt og vel á erfiðum
óhreinindum,...
Lesa nánar

Einingar
Mynd

Vörunúmer
10100401

NOVACLEAN
ALHLIÐA
HREINSIEFNI

SALTSÝRA 30% /
HYDROCHLORIC
ACID 30 %

Vörunúmer: Sjá einingar

Vörunúmer: Sjá einingar

Novaclean er alhliða
hreinsiefni sem hægt er að
nota einnig sem kvoðusápa.
Novaclean er...

Saltsýra 30% er afar sterk
sýra og er mikið notuð í
iðnaði og er meðal annars
notuð...

Lesa nánar

Lesa nánar

Einingar

Einingar

Mynd

Vörunúmer
12431

Mynd

Vörunúmer
0160-30-PT1150

0160-30-TR0230

10100201

0160-30-DK0024
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KALKULIN
IÐNAÐARSÁPA

KALCINOL GEL ÁL
OG RYÐHREINSIR

Vörunúmer: 1006

Vörunúmer: 50000701

Kalkulin er Svansvottuð
iðnaðarsápa sem hentar í
margskonar þrif sem dæmi
má nefna:...

Kalcinol þykkni er gelkennd
sýra sem notuð er til að
hreinsa útfellingar svo sem
ryðtauma...

Lesa nánar

Lesa nánar

KALCINOL EXTRA
STERKUR ÁL &
RYÐHREINSIR
Vörunúmer: 50040401
Kalcinol Extra er sýra sem
notuð er til að hreinsa
útfellingar svo sem
ryðtauma og kalk af...
Lesa nánar

MÚR HREINSIEFNI /
MUR-RENS

KALCINOL ÁL OG
RYÐHREINSIR

FORMULA BL912
KÍSILHREINSIR

Vörunúmer: 50220301

Vörunúmer: 8080

Vörunúmer: 994-198-0016

Mur-Rens er hreinsiefni sem
að inniheldur sýru til að
hreinsa múr-restar og
sementsleifar af...

Kalcinol er mild sýra sem
hentar mjög vel á ál sem og
sem ryðhreinsir, hentar vel
á...

Formula BL 912 er
kísilhreinsir, kröftugt og
öflugt súrt
iðnaðarhreinsiefni sem...

Lesa nánar

Lesa nánar

Lesa nánar

Síða: 3

Iðnaðarhreinsiefni

RYÐHREINSIR
DERUSTO TOTAL
GEL
Vörunúmer: L375
Derusto Total Gel frá K2 er
gelkennt ryðhreinsiefni sem
inniheldur fosfór sýru.
Vinnur vel...
Lesa nánar
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