RENGJØRINGSGUIDE
Absor har vist oss hvordan man enkelt kan rense og shine opp et DS anlegg på 1-2-3, og i denne
rengjøringsguiden har vi skrevet ned og tatt bilder av det vi lærte av Absor. Husk alltid å skylle med vann før
og etter rengjøring hvis mulig.

REGELMESSIG VEDLIKEHOLD AV PUMPER, SØYLER, SØPPELKASSER,
TAVLER ETC.
Fyll opp en spraykanne med produktet Pumperens og spray
over det som skal vaskes. La stoffet virke noen minutter og
bearbeid med kost, klut eller svamp. Dieselringene er også bra
å bruke. Spyl av med kaldt eller varmt vann og tørk av med
klut.
Gjenta operasjonen hvis nødvendig. Bruk hansker under arbeid, og unngå at produktet tørker inn i sollys.

VASK AV PUMPER, SØYLER, SØPPELKASSER, TAVLER ETC NÅR DET ER EKSTRA
SKITTENT.
I tilfeller der det er ekstra tilgriset, og pumperensen ikke strekker til kan man lage en 50/50 blanding av
Road Bio og vann og ha på en pumpekanne. Dette fjerner selv de mest gjengrodde oljeflekker. Brukes på
samme måte som pumperens.
Spray rikelig med 50/50 blandingen over det som skal vaskes, og la det virke i et par minutter. Du vil se at
skitten begynner å renne av etter få sekunder. Bearbeid med kost, klut, eller svamp, og spyl av med kaldt eller varmt vann. Man kan også med fordel bruke en diesellring til å børste bort skitten.

GROVFJERNING AV DIESEL- OG OLJESØL PÅ OMRÅDER RUNDT DIESEL OG
BENSINPUMPER.
Hvis det er mye diesel/oljesøl bør man helle på et lag med Nature Sorb for å suge opp alt som ligger på
overflaten. La Nature Sorben ligge i 10-15 minutter til alt søl er absorbert. Nature sorben samles opp i en
søppelsekk og kastes på samme sted som annen spillolje.
Naturesorb består av 100% organisk torvmose som er bygd opp av “tønneceller” som hurtig innkapsler alle
bestanddeler i tungolje. Kjemikaliene blir hurtig sugd inn i cellene og vil ikke lekke ut igjen etter at de er
innkapslset.

Før

VASKING AV DIESEL- OG OLJESØL PÅ OMRÅDER RUNDT DIESEL OG BENSINPUMPER.
Fukt området som skal vaskes med vann for så å helle områderens på området som skal vaskes. Bruk ca 5
dl per kvadratmeter som skal vaskes. Bruk så en kost til å børste inn produktet, la det virke et par minutter
og spyl av. Produktet kan også påføres med pumpekanne hvis man skal vaske bort søl i høyden, på tanker
eller lignende.
For anlegg som har en opphøyd kant mellom kjørebanen og pumpene anbefales det å bruke kosten til å
børste kanten i samme slengen som man vasker rundt pumpene. Slik kan man sørge for at kanten ser fin og
blank ut med kun få minutters ekstra arbeid.

Etter

VASKING/POLERING AV FLATER PÅ PUMPEDEKSEL
Bruk våtserviettene “Big Wipes” og poler flatene regelmessig. Hvis man fortsatt ser skjolder på pumpedekselet etter polering, kan man gjenta prosessen ved neste stasjonsbesøk, og skjoldene vil som regel forsvinne.

HVORDAN UNNGÅ AT DIESEL SIVER DIESEL FRA STÅENDE TANKER
Noen ganger blir del en del søl når tankbilsjåfører kobler fra dieselslangen etter påfylling. Absor har to
produkter som hjelper med å unngå at dette sølet siver ut fra kantene av påfyllingshuset.
Man kan fylle på med Nature Sorb på innsiden av påfyllingshuset. dette vil suge opp alt av dieselsøl som
måtte forekomme. Når Nature Sorben er mettet, kan man spa ut den svarte torven og helle på ny frisk
torv.
Man kan også legge engangslenser rundt kanten på innsiden av påfyllingsrommet. Lensene vil suge opp diesel
som ellers ville ha rent ut og lagd stygge flekker.

VASKING AV KANTER RUNDT PUMPEHUS
Spray på med pumperens rundt pumpehuset. Her har vi i steden brukt en 50/50 blanding av Road Bio og
vann siden det var ekstra skittent i dette tilfellet. Skrubb godt med en liten børste, og skyll med av med
vann

UNNGÅ GRÅ HINNE SOM MISFARGER OG TÆRER PÅ LAKKEN
I kjemikaliene er det alkaliske bestanddeler, og når disse får tørke raskt i sollys, legger de igjen en grå hinne
som misfarger og tærer på lakken.
For å unngå dette er det viktig å vete overflaten med litt vann først. Påfør vaskemiddelet, vask med svamp
eller klut før det tørker inn, så spyl med vann og tørk av overflaten med den blå kluten.

