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Nr 1  LIMUS ULTRA ECO 
Löser 1- och 2-komp. färger och lacker. Toppklass. Effektiv och snabbverkande. Silikonfri.
Löser även tusch, bläck, bets, svärta, lim, olja, metallsmuts och annan extremt svår smuts. 
Löser extremt effektivt oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker såväl 1- som 2-komp. 
Löser även tusch, bläck, bets, svärta, tryckfärg, lim, olja, metallsmuts och annan svår nedsmutsning. 
Fri från silikon, hudvänlig och återfettar huden. Lätt trögflytande. Lätt löddrande samt svagt parfymerad. 
Beigefärgad. Miljövänligare. Innehåller inga plastpigment. Innehåller finkrossade olivkärnor för att förstärka 
den rengörande effekten utan att skada varken huden eller miljön. 

Limus Ultra Eco är baserad på naturlig esterolja som har mycket goda smutslösande och hudskonsamma 
egenskaper. Innehåller inga skadliga ämnen som kan tas upp av huden och innehåller inga ämnen som är 
allergena. En väl beprövad och mycket omtyckt produkt som har använts inom industrin under många år. 
Enligt vår kunskap och mångåriga erfarenhet så finns inga kända hälsorisker. Troligen marknadens mest 
effektiva produkt för sitt ändamål. Dermatologiskt testad och klassificerad enbart som kosmetika enligt 
gällande EU-direktiv. Säkerhetsdatablad (SDB) krävs inte. CPNP-registrerad. En Toppklass-produkt. 
Förpackningar: 280g (ca 260ml), 560g (ca 525ml) och 850g (ca 790ml) rund flaska med Flip-Top-kapsyl, 1150g (ca 1,08 Lit. )
rund flaska med Flip-Top-kapsyl eller med handpump, 2 Lit. vacuumbag (Collapsible bottle) för väggdispenser, 3kg (ca 2,8 Lit.) 
s.k. ”bomb”-flaska för spene och 3,4kg (ca 3,2 Lit.) vit PE-hink för handpump. Även 5,5kg och 10 Lit. dunk samt 30kg hink.
Dispenser, pumpar, spenor och vägghållare finns som tillbehör.
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Nr 8  LIMUS ULTRA WIPE 
Löser effektivt alla färger och lacker såväl 1- som 
2-komp. Löser även vattenbaserad härdad färg. 
Löser även tusch, svärta, olja, metallsmuts m.m. 
Silikonfri. Mycket hudvänlig. Ej abrasiv.
Löser svår smuts utan tillsats av vatten.
Rengöringsdukar som rengör utan tillsats av vatten. Blå färg. 
Löser alla färger och lacker såväl 1- som 2-komp. Löser oljebaserade, 
lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger och lacker. 
Löser bläck, tusch, kulspets och svärta. Speciellt lämpad för målerier 
och lackerare men kan användas av alla yrkeskategorier då den även 
löser olja, metallsmuts, sot och all annan svår smuts. Ej abrasiva.
Förpackningar: 80 st dukar/burk. 6 burkar/fp. Varje duk är 20x25cm.

Nr 2  LIMUS BLUE MAXX 
Löser färger, lacker, tusch, bläck, trycksvärta m.m. Silikonfri.
En handrengöring som effektivt löser oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker såväl
1- som 2-komp. Löser även tusch, bläck, bets, svärta, tryckfärg, lim, olja, metallsmuts och annan svår 
nedsmutsning. Fri från silikon, hudvänlig och återfettar huden. Snabbverkande. Parfymerad. Geleaktig 
konsistens och ganska löddrande. Blågrön färg. Innehåller miljövänlig finmald Perlite (vulkansten) som  
rengöringsförstärkning och som varken skadar huden eller miljön. Innehåller ej plast-pigment (nanoplaster). 
Dermatologiskt testad. Klassificerad som kosmetika enligt gällande EU-direktiv. Säkerhetsdatablad (SDB) 
krävs inte för denna kosmetikaprodukt. 
Förpackningar: 780g (ca 780ml) och 1050g (ca 1050ml) runda flaskor, 2,7kg (ca 2,7 Lit.) s.k. ”bomb”-flaska för spene 
samt 3,2kg (ca 3,2 Lit.) vit PE-hink för handpump. Andra förpackningar finns på förfrågan. 
Pumpar, spenor och vägghållare finns som tillbehör. 
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Nr 3  LIMUS EXTRA ECO 
Löser olja, metallsmuts, kimrök, grafit, kåda, färgrester och svårt vidhäftande smuts.
En extra effektiv men ändå hudvänlig handrengöring. Lämpad för dig som kraftigt smutsar ner dina händer. Löser 
extra svår smuts. Grön färg. Ganska trögflytande. Silikonfri. Fri från lösningsmedel och lätt parfymerad. Återfettar 
huden. Med tillsats av finmalda olivkärnor som rengöringsförstärkning utan att skada varken huden eller miljön. 
Förpackningar: 2 Lit. vacuumbag (Collapsible bottle) för väggdispenser samt 3,4kg (ca 3,2 Lit.) vit hink för handpump samt 10 Lit. dunk.
Dispenser, pumpar och vägghållare finns som tillbehör.

Nr 5  LIMUS BASIC SOFT 
Löser olja, sot, fett, metallsmuts m.m. ECO-produkt. Extra hudskonsam.
För normalt nedsmutsade händer. Lämpad för dig som tvättar dig ofta. Ljust brun till färgen och ganska lättflytande. 
Lätt löddrande och lätt parfymerad. Fri från lösningsmedel, fri från silikon och återfettande. Dermatologiskt testad. 
Med tillsats av finmalda olivkärnor som rengöringsförstärkning utan att skada varken huden eller miljön. 
Förpackningar: 1150g (ca 1,08 Lit. ) rund flaska med Flip-Top-kapsyl eller med handpump, 2 Lit. vacuumbag (Collapsible bottle) 
för väggdispenser samt 2,9kg (ca 2,8 Lit.) ”bomb”-flaska för spene och 10 Lit. dunk för refill. Dispenser, spenor, vägghållare och
pumpar finns som tillbehör.

LIMUS TEXO ABLIMUS TEXO AB
Hantverkaregatan 3 F,  S-576 35 Sävsjö
Tel: 076-107 71 17         Mejl: info@limus.se         www.limus.se
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Vägghållare och Spene
till ”bomb”-flaskan

Pumpar svart och röd
samt vägghållare i stål
till den vita PE-hinken

TILLBEHÖR

 

Vägghållare till
vita runda PE-flaskor

Vägghållare
till 5 Lit. dunk

LIMUS TEXO ABLIMUS TEXO AB
Hantverkaregatan 3 F,  S-576 35 Sävsjö
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Vit pump NP
till vita PE-flaskor

med 28mm halsgänga.
Tjockt drivrör.

TILLBEHÖR

Dispenser ECO
till 2 Lit. vacuumbag
(Collapsible bottles)

Dispenser P
till 2 Lit. vacuumbag
(Collapsible bottles)

Vit pump SDP
till vita PE-flaskor

med 28mm halsgänga.
Tjockt drivrör.

Vit pump SDP
till 5 Lit. Dunk

och till ”Bomb”-flaskan
med 40mm halsgänga.

Tjockt drivrör.
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