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Kemetyl vill bidra till den gröna omställningen som pågår i samhället 
och vår målsättning är att våra produkter ska ha så liten påvekan på 
miljön som möjligt. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra  
leverantörer för att utveckla både mer hållbara förpackningar och 
alternativa kemikalier baserade på förnyelsebara råvaror.

Det är vårt ansvar att hela tiden arbeta med grön utveckling för att 
på så sätt driva vår bransch mot att bli ännu mer hållbar – både i 
Norden och i Europa.

Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle och ett  
föredöme i branschen.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete inom förpackningar  
och nya produkter finns på kemetyl.se/vart-ansvar/hallbarhet

Vårt ansvar 
att bidra till 
ett hållbart  
samhälle
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Kemetyl reserverar sig för eventuella fel och tryckfel, liksom ändringar som uppkommit efter färdigställandet av katalogen.

Innehåll

Vi är Kemetyl 
Gruppen

Kemetyl Gruppen erbjuder en bred produktportfölj med konsument- 
produkter inom bilvård, hem och trädgård. Utöver detta har  
Kemetyl en betydande produktion av teknisk sprit, som huvudsakligen 
används inom den offentliga sektorn i Sverige och Norge.

Koncernen omsätter totalt ca 1,1 miljarder SEK med försäljning 
inte bara över hela Europa utan även i Afrika och Asien. Totalt har 
Kemetyl ca 180 medarbetare i 9 länder, två egna produktions- 
anläggningar, en tankterminal och flera lagerlokaler.

Kemetyl är en av de absolut största aktörerna inom produktion, 
marknadsföring och försäljning av kemtekniska produkter i Europa. 
Företagets fysiska närvaro på flertalet marknader möjliggör en lokal 
närvaro hos kunderna och goda insikter i de olika marknadernas 
förutsättningar vilket säkerställer en god servicenivå med hög  
leveranssäkerhet.
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T-Gul® 100% Förnybar Tändvätska

En hållbar tändvätska! Produkten fungerar precis så bra som du förväntar dig av en tänd- 
vätska ur T-Gul® serien ‒ samtidigt som den är till 100% baserad på förnybara råvaror.
Ett mycket hållbart och klimatsmart alternativ som bidrar till att värna om miljön och våra 
resurser. Miljömärkt enligt kriterier från Testfakta Bio-Based.
Tändvätskan tänder snabbt, enkelt och smidigt grillen eller brasan. Används för  
utomhusgrillning med kol eller briketter.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4770 12 480
7 311850 047705

Tändvätskor
Här hittar du vår välkända T-Gul® Tändvätska som har uppskattats i flera generationer för sin framstående höga  
kvalitet. Vi är stolta över att i 50 år ha kunnat erbjuda ett varumärke som så starkt etsat sig fast i folksjälen. 

Vi är ett företag med en fast förankring i vår historia men som även blickar framåt och utvecklar framtidens lösnin-
gar. Att T-Gul® idag är det sannolikt mest hållbara tändvätskesortimentet på den nordiska marknaden är vi otroligt 
stolta över.

T-Gul® 100% Förnybar Tändvätska, vårt mest hållbara alternativ, är baserad till 100% på förnybara råvaror. Dessutom 
består förpackningen av återvunnen plast. Nu är T-Gul® 100% Förnybar Tändvätska även miljömärkt och bär  
märkningen Testfakta Bio-Based.

T-Gul® Biotändvätska är baserad på över 50% förnybar råvara. Även T-Gul® Biotändvätskas förpackning består av 
återvunnen plast. 
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T-Gul® Biotändvätska

T-Gul® Biotändvätska är baserad på över 50% förnybar råvara, och har tack vare detta mindre  
miljöpåverkan jämfört med traditionella tändvätskor då koldioxidutsläppet från fossila 
bränslen reducerats med mer än hälften. Prestandan och användningen är precis som du  
förväntar dig av en tändvätska ur T-Gul® serien: Tändvätskan tänder snabbt, enkelt och  
smidigt grillen eller brasan. Används för utomhusgrillning med kol eller briketter.

T-Tändvätska

En effektiv tändvätska att tända grillen och brasan med. Användningen är snabb och enkel  ‒ 
som du förväntar dig att en tändvätska ska fungera. Spruta en riklig mängd tändvätska på kol 
eller briketter, låt vätskan dra in för att sedan enkelt kunna tända.  
Avaromatiserad. För användning utomhus.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4706 12 480
7 311850 047064

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1284 12 480
7 311850 012840

T-Gul® Tändvätska

Vår klassiker Kemetyl T-Gul® är en populär tändprodukt, känd och uppskattad över flera  
generationer i Sverige. Tändvätskan tänder snabbt, enkelt och smidigt grillen eller brasan. 
T-Gul® är baserad på en speciell sammansättning av paraffiner och utvecklad för att minimera 
lukt, sot och os, vilket gör den till en av de bästa tändvätskorna på marknaden. Används för 
utomhusgrillning med kol eller briketter.  
Avaromatiserad.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4701 12 480
7 041068 131513

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4761 12 480
7 311850 047613

T-Gul® Bio Tändgel

T-Gul® Bio Tändgel används som tändmedel till kaminer, kakelugnar, öppna spisar, brasor 
samt även till grill. Med hjälp av gelen tänds ved, men även kol.
T-Gul® Bio Tändgel är ett etanolbaserat tändmedel och skiljer sig på så sätt från övriga tänd-
vätskor i T-Gul®-sortimentet. Vid användning, fördela jämt över ved eller kol, vänta inte tills 
medlet dragit in utan tänd direkt. T-Gul® Tändgel luktar eller ryker inte vid tändning. Produkten 
är enkel att applicera, en fliptop-kapsyl gör det enkelt att spruta gelen över ved eller kol. 
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Bränslen
Paraffin- och spritbaserade produkter, tändprodukter och tillbehör, som tillgodoser dina behov oavsett om du skall tända 
en stämningsfull brasa i dekorationskaminen, tända oljelampan eller tillreda mat i reseköket ombord på båten. Vi har 
produkterna som du behöver för ett lyckat resultat och en mysig atmosfär.

T-Tenol

Ett specialbränsle med utmärkta brinnegenskaper. T-Tenol används i spritkök, spritbrännare, 
fonduegrytor, fiskrökar m.m. T-Tenol utmärker sig inte bara genom en optimal värmeeffekt 
men även genom att den sotar minimalt. Den unika sammansättningen gör produkten  
överlägsen i sitt användningsområde jämfört med rödsprit eller andra bränslen. T-Tenol  
innehåller etanol och metanol.

T-Spisbränsle

För en mysig känsla och rogivande atmosfär används T-Spisbränsle i skorstenslösa dekorativa 
spisar. T-Spisbränsle är etanolbaserat och speciellt framtagen för användning i t ex etanol- 
kaminer, även kallade biokaminer, etanolspisar eller insatskaminer. Spisbränslet brinner med 
vackra och dekorativa gulfärgade lågor för en mysig stämning och äkta kaminkänsla. Produk-
ten är avsedd för inomhusbruk och är rök- och sotfri.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 2659 12 480
7 311850 026595

4 L 2661 3 144
7 311850 026618

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 2303 12 480
7 311850 023037



7Hem & fritid Hem & fritid

T-Röd® Rödsprit

Klassikern T-Röd® är en riktig multifunktionsprodukt och populär hos det svenska folket sedan  
flera decennier. Som lösningsmedel används T-Röd® för borttagning av olika färger och 
fläckar. T-Röd® används dessutom som rengöringsmedel för till exempel fönster, speglar, 
TV-rutor m.m. Ytterligare ett användningsområde är som bränsle till spritkök, spritbrännare 
eller fondue. För detta område rekommenderar vi dock T-Tenol eftersom den sotar mindre. 
T-Röd® används även som frysskydd i till exempel VVS-system. T-Röd® är etanolbaserad.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1276 12 480
7 311857 510622

4 L 3111 3 144
7 311850 031117

T-Lampolja

Levande ljus ger en alldeles speciell stämning i hemmet. T-Lampolja är bränslet som används 
för alla typer av lampor och lyktor med veke. Lampoljan används till exempel i paraffinlampor, 
oljelampor, men kan även användas i värmare. T-Lampolja är speciellt framtagen för  
användning inomhus och brinner utan störande os eller lukt. Det som utmärker T-Lampolja  
är just den höga kvalitén, produkten är baserad på ren n-paraffin vilket ger en stabil  
förbränning och minimal lukt. Välbeprövad och känd för sina utmärkta egenskaper är  
T-Lampoljan favoriten för lampor med veke! Avaromatiserad.

T-Lysfotogen

Kemetyl T-Lysfotogen är en ren och luktsvag eldningsolja som rekommenderas för alla  
fotogenkök och fotogenvärmare. Kemetyl T-Lysfotogen har goda brinnegenskaper och ger en 
hög värmeeffekt. Rekomenderas för utomhusbruk. Avaromatiserad.

T-Campingparaffin

En eldningsolja med goda brinnegenskaper och en hög värmeeffekt, avsedd för alla typer 
av paraffinbaserade kök. Den är luktsvag samt sotar och osar minimalt. T-Campingparaffin 
brinner med klar låga. Rekommenderas för användning utomhus.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4700 12 480
7 041068 131506

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

4 L 4710 3 144
7 311850 047101

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4704 12 480
7 041068 131544



8 Hem & fritid Hem & fritid

Rengöring & frysskydd
Högkvalitativa produkter för många olika användningsområden inom rengöring, underhåll och skydd. I denna kategori 
finns produkter för lösning av färg och fläckar, samt för rengöring i hemmet. Här finns även frysskyddsprodukter för 
vattensystem i husvagnen, sommarstugan eller båten, samt för frostsäkring i tryckluftssystem på lastvagnar och bussar.

T-Lacknafta

Ett lösningsmedel till förtunning av olje- och alkydfärger samt för rengöring av måleriverktyg. 
T-Lacknafta tar även bort fläckar från olja, stearin, målarfärg, asfalt eller skidvalla.  
Avaromatiserad. 

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1293 12 480
7 311858 320602

4 L 3088 3 144
7 311850 030882

T-Röd® Rödsprit

Klassikern T-Röd® är en riktig multifunktionsprodukt och populär hos det svenska folket sedan  
flera decennier. Som lösningsmedel används T-Röd® för borttagning av olika färger och 
fläckar. T-Röd® används dessutom som rengöringsmedel för till exempel fönster, speglar, 
TV-rutor m.m. Ytterligare ett användningsområde är som bränsle till spritkök, spritbrännare 
eller fondue. För detta område rekommenderar vi dock T-Tenol eftersom den sotar mindre. 
T-Röd® används även som frysskydd i till exempel VVS-system. T-Röd® är etanolbaserad.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1276 12 480
7 311857 510622

4 L 3111 3 144
7 311850 031117
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Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1271 12 480
7 311857 910682

4 L 3114 3 144
7 311850 031148

A-Antifrost Natur

A-Antifrost Natur förhindrar frost- och isbildning i vattensystem, samt är ett ypperligt 
frysskydd vid vinterförvaring av vattenkylda motorer. Förhindrar frost i rör, avlopp, vattenlås, 
toaletter och vattentankar. Smak och luktfri, skyddar mot dålig lukt från golvbrunnar och 
avlopp. Passar perfekt för användning i båtar, sommarstugor, husvagnar, husbilar, bussar  
eller andra områden som utsätts för frost under vinterförvaring. Innehåller propylenglykol. 
Lätt biologisk nedbrytbar och skonsam mot miljön. Till skillnad från vanlig kylarvätska är 
A-Antifrost Natur ej klassificerad som farlig enligt CLP. 
A-Antifrost Natur är inte avsett som kylvätska vid drift av vattenavkylda motorer, önskas 
propylenglykol som kylarvätska hänvisar vi till vår produkt P-Glykol (sid. 18).

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

4 L 4755 3 144
7 311850 047552

T-99,5 Frysskydd

Frysskydd med smörjande effekt till tryckluftssystem. T-99,5 Frysskydd är tack vare den höga 
koncentrationen av alkohol ett effektivt frysskydd i tryckluftssystem på lastvagnar, bussar och 
tryckluftsarmaturer. För spritdosering i tryckluftsarmaturer används T-99,5 Frysskydd som  
förhindrar isbildning i ledningarna. Den ger också frostskydd i vattenlås, VVS-system,  
jordvärmeanläggningar m.m.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

25 L P1704 24
7 311850 017043

Kemetyl Industrirent

Ett starkt och kraftfullt rengöringsmedel avsett för industriell användning. Kemetyl  
Industrirent är ett alkaliskt rengöringsmedel. Produkten innehåller en stor andel tensider,  
formuleringen innehåller dessutom komplexbildare. Kompositionen av innehålls- 
komponenterna samt dess alkaliska egenskaper gör Kemetyl Industrirent till ett mycket  
kraftfullt och effektivt rengöringsmedel som ger bra resultat. 
Kemetyl Industrirent används för rengöring av golv i industrilokaler och verkstäder.  
Används dessutom för motortvätt. 
Koncentrat, blandas med vatten enligt blandningstabellen på etiketten.
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T-Alkylatbensin® 2-Takt

En färdigblandad alkylatbensin för landbaserade luft- och vattenavkylda 2-taktsmotorer som inte behöver separat  
smörjning. Produkten innehåller 2% helsyntetisk 2-taktsolja. Oljan är av mycket hög kvalitet och ger optimal smörjning 
och bättre prestanda i förbränningsmotorer. T-Alkylatbensin® uppfyller den svenska standarden SS 15 54 61.  
Oktanal RON 93, MON 90. 
Typiska användningsområden är 2-taktsmotorer i trädgårds- och skogsmaskiner såsom kedjesågar, häcksaxar, röjsågar 
och kapmaskiner. 

Alkylatbensin
Ett modernt alkylatbränsle som både ökar prestandan och förlänger livslängden på alla förbrännings maskiner. Motorn 
hålls renare och får mer effektiv drift och en renare förbränning med mindre sotavlag ringar, lukt och rök. Alkylatbensin 
innehåller mycket lägre halt bensen och övriga skadliga ämnen såsom bly, svavel och aromater än normal bilbensin, 
den minskar därför miljöbelastningen och hälsorisken för användaren. 

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 130093 12 480
7 311851 300939

5 L 130095 3 108
7 311851 300953

10 L 130101 1 60
7 311851 301011

25 L 130094 24
7 311851 300946

195 L 3778 2
7 311850 037782

945 L 7010 IBC
7 311850 070109
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T-Alkylatbensin® 4-Takt

En ren alkylatbensin av högsta kvalitet utan tillsatt olja som används i 4-taktsmotorer och 2-taktsmotorer med separat 
smörjning. För 2-takts utombordsmotorer krävs det speciell outboardolja. T-Alkylatbensin® uppfyller den svenska  
standarden SS 15 54 61. Oktanal RON 93, MON 90.
Vanliga användningsområden är till exempel gräsklippare, snöslungor, jordfräsar, trädgårdstraktorer, små båtmotorer och 
andra fyrtaktsmotorer.

En renare bensin med färre skadliga ämnen

Inte bara du själv och din familj tjänar på att du väljer en 
renare bensin, även miljön och naturen mår bättre av den. 
Och dina maskiner förtjänar en renare förbränning. 
Alkylatbensin är en av de renaste petro leumprodukter som 
kan produceras och är baserad på bensin kompon enten 
alkylat. Alkylering är själva processen för att få fram alkylat, 
som är en råvara utan farliga ämnen. Alkylatbensin inne-
håller mycket lägre halt bensen och övriga skadliga ämnen 
såsom bly, svavel och aromater än normal bensin. Alkylatet 
minskar därför miljö belastningen och hälsoriken för använ-
daren.
Vid användning av gräsklippare, motorsåg, snöfräsar och 

andra småmaskiner, kommer miljön i direkt kontakt med 
bensinånga och avgaser. Se till att den bensinen du  
använder är trygg för dig och miljön. Alkylatbensin minskar 
hälsorisken och ger renare luft.

Vad är fördelarna med Kemetyl Alkylatbensin?

• Renare än vanlig bensin.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 130096 12 480
7 311851 300960

5 L 130098 3 108
7 311851 300984

25 L 130097 24
7 311851 300977

195 L 3781 2
7 311850 037812

945 L 7011 IBC
7 311850 070116

En renare bensin med färre skadliga ämnen

Inte bara du själv och din familj tjänar på att du väljer en renare 
bensin, även miljön och naturen mår bättre av den. Och dina 
maskiner får en renare förbränning. 

Vid användning av gräsklippare, motorsåg, snöfräsar och andra 
småmaskiner kommer miljön i direkt kontakt med bensinånga 
och avgaser. Alkylatbensin är ett bra alternativ eftersom den ger 
mindre utsläpp av farliga ämnen till miljön.

Alkylatbensin är en av de renaste petro leumprodukter som kan 
produceras och är baserad på bensin kompon enten alkylat.  
Alkylatbensin innehåller mycket lägre halt bensen och övriga 
skadliga ämnen såsom bly, svavel och aromater än normal bensin. 
Alkylatet minskar därför miljö belastningen och hälsorisken för 
användaren.

Vad är fördelarna med T-Alkylatbensin?

• Renare än vanlig bensin

• Betydligt reducerat innehåll av farliga ämnen

• Motor och tändstift hålls renare

• Extremt lågt svavelinnehåll

•  Håller alltid jämn och hög kvalitet

• Ger mindre sot och lukt

Användningsområden

Kantklippare, gräs klippare, trädgårdsmaskiner, 
motorsåg, fritidsbåt, snöfräsar och andra  
små  maskiner med förbrännings motor.
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Spolarvätskor & De-Icer
Fri och bra sikt i bilen är en grundläggande förutsättning för att kunna garantera en säker bilfärd. Bilens vindruta, 
strålkastare, fönster och speglar behöver vara rena. T-Blå® Spolarvätska har en optimal sammansättning för effektiv 
rengöring och frysskydd lämpligt för årstiden. Våra vinterspolarvätskor har ett garanterat frysskydd. Fryspunkten 
beräknas enligt standarden ASTM D1177 och mäts när den första iskristallen bildas. Detta garanterar att spolar-
vätskan är flytande och bilens anläggning klarar av att pumpa spolarvätskan genom slangarna vid angiven fryspunkt.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4937 12 480
7 311850 049372

4 L 4943 3 144
7 311850 049433

25 L 4938 24
7 311850 049389

205 L 4939 2
7 311850 049396

930 L 4946 IBC
7 311850 049464

Upp till 39 000 L 3990 Tankbil*

T-Blå® Spolarvätska Koncentrerad

Koncentrerad spolarvätska som effektivt rengör bilens vindruta, strålkastare och speglar för en säker bilfärd. Speciellt  
anpassad för rengöring av föroreningar under höst och vinter som t.ex. vägsalt, trafikfilm och andra smutspartiklar.  
Vid blandning 1:1 ger Kemetyl T-Blå® Spolarvätska Koncentrerad ett frysskydd på -25°C. Mätningen görs enligt  
ASTM D1177, när första iskristallen bildas. Innehållet skadar inte torkarblad, gummilister, lack eller polykarbonatglas.

* Vi erbjuder leverans av T-Blå® Spolarvätska Koncentrerad på tankbil,  
 kontakta oss för mer information.
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T-Blå® Spolarvätska -15°C Färdigblandad

Färdigblandad spolarvätska som ger ett frysskydd ned till  -15°C (ASTM D1177). 
Rengör effektivt bilens vindruta, strålkastare och speglar för en säker bilfärd.  
Speciellt anpassad för höst och vår samt även för regioner med mildare klimat. 
Rengör effektivt föroreningar som t.ex. vägsalt, trafikfilm och andra smutspartiklar 
Innehållet skadar inte torkarblad, gummilister, lack eller polykarbonatglas.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

3 L 4983 4 192
7 311850 049839

200 L 4989 2
7 311850 049891

920 L 4990 IBC
7 311850 049907

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4941 12 480
7 311850 049419

3 L 4940 4 192
7 311850 049402

4 L 4942 3 144
7 311850 049426

T-Blå® Spolarvätska -18°C Färdigblandad

Färdigblandad spolarvätska som ger ett frysskydd ned till  -18°C (ASTM D1177). 
Rengör effektivt bilens vindruta, strålkastare och speglar för en säker bilfärd. 
Speciellt anpassad för rengöring av föroreningar under höst och vinter som t.ex. 
vägsalt, trafikfilm och andra smutspartiklar.  
Innehållet skadar inte torkarblad, gummilister, lack eller polykarbonatglas.

T-Blå® Spolarvätska Koncentrerad -55°C

T-Blå Spolarvätska Koncentrerad -55°C sparar på miljön med mindre vatten i  
transporten och mindre förpackningsplast. Spolarvätskan blandas till önskat 
frysskydd enligt tabellen på förpackningen. Den tömda påsen kan användas för att 
mäta och fylla på vatten. Måttangivelserna på sidan av påsen visar vilket frysskydd 
man får om man har hällt hela påsens innehåll i bilens spolarvätsketank och nu 
ska dosera vatten. Vid blandning 1:1 ger Kemetyl T-Blå® Spolarvätska Koncen-
trerad-55°C ett frysskydd på -20°C.
Spolarvätskan rengör effektivt bilens vindruta, strålkastare och speglar för en säker 
bilfärd. Innehållet skadar inte torkarblad, gummilister, lack eller polykarbonatglas.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

2 L 4970 6 288
7 311850 049709
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Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

3 L 3783 4 192
7 311850 037836

4 L 3782 3 144
7 311850 037829

T-Blå® De-Icer

T-Blå® De-Icer fungerar som en flytande isskrapa, ett mycket praktiskt och bekvämt 
sätt att avlägsna frost på vindrutan. Underlätter framför allt när det är mycket kallt 
och svårt att får bort frost från bilrutan. Avisningssprayen smälter effektivt isen på 
vindrutan och övriga bilrutor. Innehåller återfrysningsskydd. På så sätt ger den en 
bättre sikt och säkrare bilfärd. Särskilt framtagen för att undvika skador på  
torkarblad, gummitätningar och lack.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

0,5 L 4950 6 720
7 311850 049501

T-Blå® Sommarspolarvätska

Sommarspolarvätska som effektivt rengör bilrutan från insekter, trafikfilm och smuts 
från vägbanan. Speciellt anpassad för rengöring av föroreningar som förekommer 
under sommarmånaderna. Kemetyl T-Blå® Sommarspolarvätska innehåller  
substanser som rengör organiska föroreningar som t.ex. insekter, fågelspillning och 
pollen. Med doft av äpple. Innehållet skadar inte torkarblad, gummilister, lack eller 
polykarbonatglas.

Rätt spolarvätska  
för rätt säsong

Brrrrrrrr... Bzzzzzz...
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AdBlue®

AdBlue® är en flytande lösning som används i vissa dieselmotorer med selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att 
minska utsläpp av kväveoxider (NOx). AdBlue® används till dieseldrivna fordon över hela världen. SCR katalysatorn 
använder AdBlue® för att bryta ner sot och oförbrännt bränsle till vatten och kväve, vilket minskar utsläppen av 
kväveoxider. 

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1,5 L 5705 6 264
7 041068 134361

4 L 3366004 4 128
8 712968 009699

4,7 L 5706 3 144
7 041068 135115

10 L 5707 60
7 041068 135122

200 L 1569 2
5 901060 123126

1000 L 1572 IBC
5 901060 123133

Kemetyl AdBlue®

AdBlue® för användning i dieselmotorer med selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att minska utsläpp av kväveoxider (NOx). 
AdBlue® är tillverkad av 32,5 % tekniskt ren urea och 67,5% avmineraliserat vatten. Alla AdBlue®-produkter från Kemetyl 
uppfyller krav på renhet och kvalitet enligt ISO 22241-1.
Den spillfria påfyllningspipen på 1,5L-förpackningen är speciellt anpassad för tanklocken för AdBlue® och är försedd med 
en start/stopp-funktion. För dess innovativa och användarvänliga designen vann Kemetyl det nederländska Packaging 
Award 2018. 4-literspåsen samt 4,7- och 10-liters dunkarna har integrerad hällpip.

PACKAGING
A   ARDS

2018

NL

AdBlue® är ett registrerat varumärke av Verband der Automobilindustrie (VDA).
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Kylarvätskor
Kemetyl använder bara råvaror från Europas ledande producenter av kylar vätskor och har som mål att alltid kunna 
erbjuda produkter av högsta kvalitet. För att göra det lättare att välja kylarvätska till din bil rekommenderar vi att 
kontrollera förarhandboken. Koncentrerade kylarvätskor blandas till önskat frysskydd enligt medföljande tabell.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 8325 12 480
7 311850 083253

20 L 8340 24
7 311850 083406

209 L 8345 2
7 311850 083451

M-Multi Glykol Longlife Kylarvätska Koncentrerad

En koncentrerad multiglykol som är lämpad för toppfyllning och kan blandas med andra etylenglykolbaserade  
kylarvätskor. Vätskan är klar och ändrar inte färgen på den ursprungliga kylarvätskan. M-Multi Glykol Longlife är en 
kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbränningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska 
korrosionsinhibitorer. Den ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion. Silikat-, nitrit-, amin-, fosfat- och 
boratfri. Uppfyller och överträfffar kraven från: BS 6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034 och  
ÖNORM V 5123. Koncentrerad, blandas till önskat frysskydd enligt medföljande tabell.
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Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 7401 12 480
7 311850 036389

4 L 7402 3 144
7 311850 037539

20 L 7403 24
7 311850 074039

209 L 7404 2
7 311850 074046

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4802 12 480
7 041068 132664

4 L 4549 3 144
7 041068 130561

20 L 4804 24
7 041068 132688

209 L 4579 2
7 041068 130868

R-Glykol® Longlife Kylarvätska Koncentrerad

Koncentrerad kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbränningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol 
med organiska korrisionsinhibitorer. Den ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion. Innehåller ej  
silikater, nitrater, fosfater, aminer eller borater. Uppfyller och överträfffar kraven från BS6580:2010, ASTMD3306 samt 
kraven från de flesta biltillverkarna. Blanda med avjoniserat vatten till önskat frysskydd.

K-Glykol® Kylarvätska Koncentrerad

Koncentrerad kylarvätska som är anpassad för åretruntbruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Produkten är baserad på 
etylenglykol med organiska korrisionsinhibitorer. Den ger skydd mot frost, överhettning och korrosion. Innehåller ej  
silikater, nitrater, fosfater, aminer eller borater. Uppfyller kraven från BS6580:2010 samt ASTMD3306.  
Blanda med avjoniserat vatten till önskat frysskydd.
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P-Glykol Kylarvätska Koncentrerad

Koncentrerad kylarvätska baserad på propylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer. 
Med propylenglykol som bas har produkten en mycket låg toxicitet jämfört med kylarvätskor 
baserade på etylenglykol. Dessutom är den fri från silikat, nitrit, amin, fosfat och borat.
Den ger ett långtidsskydd mot frost, överhettning och korrosion. De organiska inhibitorerna 
ger ett bra korrossionsskydd för alla metaller och legeringar som används i kylsystem i  
moderna fordon. 
Primärt används P-Glykol som kylarvätska i fordon men är även lämpad för båtmotorer och 
rekommenderas för applikationer med högre risk för läckage i miljön. P-Glykol används även 
som värmeöverföringsvätska i industriella sammanhang samt i ventilationssystem, solvärme-
system och solfångare.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

4 L 8310 3 144
7 311850 083109

M-Multi Glykol Longlife Kylarvätska Färdigblandad

En färdigblandad multiglykol som är lämpad för toppfyllning och kan blandas med andra etylen- 
glykolbaserade kylarvätskor. Vätskan är klar och ändrar inte färgen på den ursprungliga kylar-
vätskan. M-Multi Glykol Longlife är en kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbrän-
ningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer. Den 
ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion. Silikat-, nitrit-, amin-, fosfat- och 
boratfri. Uppfyller och överträfffar kraven från: BS 6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985, 
SAE J 1034 och ÖNORM V 5123. Färdigblandad, ger frysskydd ned till -38°C.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 8320 12 480
7 311850 083208

R-Glykol® Longlife Kylarvätska Färdigblandad

Färdigblandad kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbränningsmotorer. Ger 
frysskydd ned till -38°C. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrisions- 
inhibitorer. Den ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion. Innehåller 
ej silikater, nitrater, fosfater, aminer eller borater. Uppfyller och överträfffar kraven från 
BS6580:2010, ASTMD3306 samt kraven från de flesta biltillverkarna.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 7411 12 480
7 311850 074114

K-Glykol® Kylarvätska Färdigblandad

Färdigblandad kylarvätska med frysskydd ned till -37°C, anpassad för åretruntbruk i vattenkyl-
da förbränningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrisionsinhi-
bitorer. Den ger skydd mot frost, överhettning och korrosion. Innehåller ej silikater, nitrater, 
fosfater, aminer eller borater. Uppfyller kraven från BS6580:2010 samt ASTMD3306. 

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 4800 12 480
7 311850 048009
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Kemetyl Premium Longlife Glycol 774 D-F/G12 Yellow

En koncentrerad kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbränningsmotorer.  
Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer. Silikat-, nitrit-,  
amin-, fosfat- och boratfri.
Den långa livslängden erhålls genom speciella organiska korrosionsinhibitorer som förbrukas 
mycket långsamt. Glykolen erbjuder utmärkt kavitationsskydd. Lämplig för alla typer av kyl-
system av gjutjärn, aluminium, kopparlegeringar eller kombinationer av dessa. Rekommen-
deras för moderna aluminiummotorer där skyddet vid höga temperaturer är mycket viktigt. 
Glykolen har godkänts av många motortillverkare, både bil och lastbilstillverkare. Några av 
dessa godkännanden är:
Ford specifikation WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz specifikation 325.3, General Motors spe-
cifikation GM 6277M, MAN specifikation 324 type SNF, Volkswagen specifikation TL 774F.

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++

Koncentrerad kylarvätska med lång livslängd för förbränningsmotorer som uppfyller kraven 
VW TL774G (G12++).
Produkten är baserad på etylenglykol med ett speciellt paket av organiska inhibitorer och  
silikater. Glykolen ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion.
Den långa livslängden erhålls genom synergieffekter av en speciell kombination av organiska 
inhibitorer. Det speciella inhibitorpaketet bildar ett uniformt och homogent skyddslager. 
Effektiva silikatstabilisatorer förhindrar gelbildning och gelavlagringar och ger en långvarig 
stabilitet.
Nitrit-, amin-, fosfat- och boratfri.
Kemetyl Premium Longlife Glycol 774G/G12++ Koncentrerad uppfyller kraven VW TL774G 
(G12++) och klarade VW:s stränga laboratorstester.

Kemetyl Premium Longlife Glycol 774J/G13

Koncentrerad kylarvätska med lång livslängd för vattenkylda förbränningsmotorer som 
uppfyller kraven VW TL774J (G13).
Produkten är baserad på etylenglykol med ett speciellt paket av organiska inhibitorer och silikater. 
Glykolen ger långvarigt skydd mot frost, överhettning och korrosion. Innehåller glycerol.
Den långa livslängden erhålls genom synergieffekter av en speciell kombination av organiska 
inhibitorer. Det speciella inhibitorpaketet bildar ett uniformt och homogent skyddslager. Effektiva 
silikatstabilisatorer förhindrar gelbildning och gelavlagringar och ger en långvarig stabilitet.
Nitrit-, amin-, fosfat- och boratfri.
Kemetyl Premium Longlife Glycol 774J/G13 Koncentrerad uppfyller kraven VW TL774J (G13) 
och klarade VW:s stränga laboratorstester.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

209 L 4543 2
7 041068 130509

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

209 L 5521 2
7 041068 133913

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

 209 L 5526 2
7 041068 133968
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Avfettning
Nordiska vintervägar med mycket smuts ställer speciella krav på våra avfettningsprodukter, särskilt under vintern då 
dubbdäcken sliter upp tjära från asfalten som fäster på lacken. T-Grön® avfettningsprodukter är välbeprövade klassiker 
som är anpassade för de hårda nordiska vinterförhållandena och levererar ett bra rengöringsresultat.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1257 12 360
7 311850 012574

T-Grön® Gelavfettning

T-Grön® Gelavfettning tillhör den nya generationen avfettningsmedel. Gelavfettningen är 
ännu mer kraftfull och effektiv samt ger ett överlägset rengöringsresultat.
T-Grön® Gelavfettning innehåller en stor andel olika rengörande ämnen som effektivt  
avlägsnar smuts och föroreningar. Tillsammans med den kraftfulla formuleringen har även 
gelavfettningens konsistens en stor effekt på resultatet – avfettningen är trögflytande och 
fäster sig på ytan, vilket ger rengöringsmedlet mer tid att verka innan den rinner av.
Gelavfettningen tar effektivt bort fläckar av asfalt, tjära, olja, fett, vägsalt m.m. från lackera-
de ytor. Tack vare samspelet mellan den nya kraftfulla formuleringen och gelformen klarar 
T-Grön® Gelavfettning att rengöra även starkt nedsmutsade ytor.
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Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1286 12 360
7 311858 100631

4 L 1288 3 144
7 311858 100747

25 L 1762 24
7 311850 017623

205 L 1761 2
7 311850 017616

1000 L 1760 IBC
7 311850 017609

T-Grön® Kallavfettning

Ett snabbt och högeffektivt avfettningsmedel för att ta bort fläckar av asfalt, tjära, olja, fett, vägsalt m.m. från lackytor. 
Produkten är speciellt anpassad för att rengöra bilens kaross under vinterhalvåret. Kallavfettningen är även lämplig för 
motortvätt. Appliceras på torra ytor.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 2096 12 360
7 311850 020968

T-Grön® Naturavfettning

Vattenbaserat avfettnings- och rengöringsmedel för bilar, båtar och i hemmet. Produkten 
är speciellt anpassad för rengöring under sommarhalvåret. Denna tidsperiod kännetecknas 
oftast av organiska föroreningar på bilkarossen, såsom pollen eller damm från marken. Biolo-
giskt nedbrytbart. T-Grön® Naturavfettning kan användas på torr och på våt yta.
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T-Batterivatten

T-Batterivatten är ett avjoniserat (avmineraliserat) vatten för tekniskt bruk. Det är idealiskt för bilbatterier, båtbatterier, 
luftfuktare samt för säker spädning av koncentrerad kylarvätska och spolarvätska. Använd batterivatten för att undvika 
kalkavlagringar i ångstrykjärnet. T-Batterivatten har en ledningsförmåga av max 5 μS/cm.

Tillsatser
Tillsattser för skötsel och underhåll av äldre bilar, samt avjioniserat vatten för användning i bilbatterier och för säker 
spädning av kylarvätska.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

1 L 1305 12 480
7 311858 010695

4 L 3087 3 144
7 311850 030875

25 L 1267 24
7 311850 012673

200 L 1666 2
7 311850 016664
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K-Sprit® Karburatorsprit

K-Sprit® Karburatorsprit håller bränslesystemet fritt från kondensvatten och förhindrar 
isproppar. Den ger dessutom ett effektivt skydd mot rost och korrosion. Produkten håller rent 
filter och munstycken och är lämpligt för förgasar-, insprutnings- och katalysatormotorer.  
0,5 liter Kemetyl K-Sprit räcker till 50 liter bensin.

K-Plus Blyersättning

K-Plus Blyersättning tillsätts blyfri bensin vid användning av äldre motorer som kräver blyad 
bensin. K-Plus Blyersättning tillsätter föreningar som förhindrar att motorn och ventiler blir 
skadade. På det sättet möjliggör K-Plus Blyersättning att motorn pålitligt kan köras på blyfri 
bensin. Kemetyl K-Plus Lead Substitute blyersättning är inte oktanhöjande. Blyersättning får 
inte användas i motorer med katalysator.  
0,5 liter Kemetyl K-Plus Blyersättning räcker till 500 liter bensin.

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

0,5 L 1269 15 600
7 311857 120524

Volym Art.nr. Antal/kartong Antal/pall EAN

0,5 L 4548 12 600
7 311850 045480
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