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 STRIPPIN’ THE EASY WAY!
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70 år gammel felg før og etter StripAll-behandling 



StripAll fjerner enkelt gravrust uten at det virker etsende på overflaten.

Proff eller amatør? StripAll gjør det enkelt å restaurere!

 
Motordeler før og etter StripAll-behandling. StripAll behandling fjerner rust og 
avleiringer i kjølekanaler, samtidig som hardnakket koks- og sotbelegg løses 
opp. StripAll ødelegger ikke sylindervegger og glideflater. 

 
Denne delen har vært lagret 
ubehandlet i 2 år etter 
StripAll-behandling.

 
StripOff sprayes på og skal 
virke i ca 3 min.

 
Etter at StripOff er tørket av, 
er delen nøytralisert, og klar 
for overflatebehandling.
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Les om StripAll stålkar 
og annet tilbehør på 
side 14

Mer produktinformasjon og sikkerhetsdatablader finnes på www.stripall.no



Rengjøring av felger og dekk. WashAll extreme rengjør hvitsidedekk med 
høytrykkspyler

Innvendig kraftvask er velegnet for verksted, industri og fjøs.                                                                                           

WashAll extreme kraftvasker motorrommet, eller andre tilgrisete deler du vil ha 
skikkelig rene.

WashAll Extreme Wash er
utmerket til trailervask og
avfetting på tunge
kjøretøy, kapeller etc...

 
Felgvask og fjerning av fastbrente bremsebelegg på lastebil- og lettmetallshjul.

 WASHIN’ THE EASY WAY!
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CleanAll passer godt som for- /vintervask og fjerner lett veisalt og trafikkfilm.
CleanAll virker ikke aggressivt på gummi, plast eller billakk. 

 Clean All er effektiv til kaldvask - delevasker. Rengjør  effektivt motor og maskindeler 

   CLEANIN’ THE EASY WAY!
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Clean All er meget effektiv til kaldvask
og delevasker.

CleanAll er skånsom mot plast, maling og billakk, og har mange bruksområder 
som for eksempel vask av verkstedgulv og motorvask.

CleanAll egner seg godt til motor- og maskinvask.

Rengjør effektivt motor- og maskindeler.

Mer produktinformasjon og sikkerhetsdatablader finnes på www.drakechemicals.no

For skinnende blank overflate kan det 
ettervaskes med WashAll.



 WASHIN’ THE EASY WAY!

11Mer produktinformasjon og sikkerhetsdatablader finnes på www.drakechemicals.no

3 til 20 %, avhengig av smusstype. For 
høytrykkspyling er anbefalt dosering ca 10 % 
om sommeren og inntil det dobbelte vinterstid. 
Effekten økes ved bruk av varmt vann.
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Med WashAll vasker du bilen din enkelt. Dusj på WashAll, la det virke noen minutter før
avspyling med høytrykk. Etter at bilen er tørr, får den en skinnende blank overflate. 
 
 

Høytrykksvask med WashAll gjør bilen skinnende ren på en enkel måte.
WashAll inneholder ikke lut eller fosfater, og vil ikke matte lakk eller plast. 

WashAll egner seg utmerket til bil, båt, bobil og campingvogner. Skitt, insekter og grønske 
spyles enkelt av.

WashAll gjør det enkelt å holde ren hobbybilen.



STRIPALL I MEDIA FITTIN’ THE EASY WAY!
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Vår leverandør har
høy faglig kompetanse

Karene kan leveres med 
hengslet lokk som tilbehør

Karene er utstyrt med
tappeplugg og kuleventil

STRIPALL STÅLKAR DRAKE CHEMICAL TILBEHØR
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