
Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se 

Carcare Consumer 
Blue & Green  

 
 

 

Blue & Green bilvårdskemikalier i konsumentförpackning är en serie som 

baserats på våra professionella bilvårdsprodukter.  

De är utvalda med omsorg för att ge det bästa resultatet och samtidigt 

vara skonsamma. 

Degreaser Plus 1 lit 

Förstärkt 

lågaromatiskt 

kallavfettningsmedel. 

Löser effektivt upp 

olja, tjära, asfalt och 

salt, samtidigt som 

den är skonsam. 

Fungerar utmärkt 

även på blöta ytor 

Artnr. 213002 

 

All Purpose Cleaner 1 lit 

Effektivt alkaliskt 

rengöringsmedel för bil, 

båt, husvagn, 

trädgårdsmöbler i plast 

mm 

Artnr. 288003  

Ironman Neutral 0,5 lit 

Ironman Neutral är 

utformad för fälgar 

med mycket 

damm samt 

utvändigt på 

fordon där partiklar 

och annan smuts 

har fastnat. Vid 

användning färgas 

produkten lila. 

Artnr. 464002 

 

Car Schampo High Gloss 0,5 

lit 

Används som ett 

vanligt schampo 

och ger en 

vattenavvisande 

yta. 

Premiumschampo 
 

Artnr. 429002 

Car Schampo Repellant 0,5 

lit 

Används som ett 

vanligt schampo 

och ger en 

mycket 

vattenavvisande 

och blank yta. Ju 

mer du tvättar ju 

blankare blir ytan 

Artnr. 405002 

 

Bug Clean 0,5 lit 

Bug Clean är en 

effektiv 

insektsborttagare 

som effektivt  

avlägsnar intorkade 

insektsrester på glas, 

lack, krom och plast 

utan att skada ytan. 

Insektsborttagare 

för bilar,husvagnar, 

etc. 

Artnr. 430002 
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Glass Cleaner 0,5 lit 

Effektiv fönsterputs 

för fönster, speglar, 

kakel, tv-skärmar, 

bilrutor, etc. Tar bort 

trafikfilm och 

insekter samt allmän 

smuts. 

Artnr. 452002 

 

Shine Dressing 0,5 lit 

Vattenbaserat 

glansmedel för att 

återställa glansen på 

ytor av plast & 

gummi. Fräschar upp 

plastlister och 

däckssidor. 

Artnr. 454002 

 

Banana Shield 0,5 lit 

Banana Shield är en 

produkt som 

används efter att 

bilen är tvättad och 

fortfarande är blöt. 

Produkten höjer 

glansen och gör den 

mer lättvättad. 

Artnr. 342002 

 

Easy Glass Coat 0,5 lit 

Easy Glass Coat är 

ett lättapplicerat 

glasskydd för fordon 

Artnr. 458002 

 

Interior Clean 0,5 lit 

Rengöring för de 

flesta material i 

bilen, plast, gummi, 

textil och glas 

Artnr. 431002 

 

  


