
NILS DETERGENTEN 
 

 
NILS 100 DEGREASE 
100 DEGREASE is een gebruiksklare multifunctionele reiniger en ontvetter (reeds in het juiste percentage verdund), 
geformuleerd met een innovatief detergentconcept dat grote prestaties garandeert, maar alleen in de ondergeschikte betekenis 
van veiligheid. 100 DEGREASE is een veilig product voor elke situatie en elk gebruik: het tast geverfde, gelakte en geëmailleerde 
oppervlakken niet aan; het maakt geen vlekken op of corrodeert geen lichte legeringen, kunststoffen, zelfs niet de meest 
gevoelige zoals plexiglas of polycarbonaat en koolstof. 100 DEGREASE garandeert een perfecte reiniging zonder bijzondere 
manuele handelingen of andere specifieke ondersteunende producten omdat het een echt professioneel product is dat zeer 
doeltreffend is voor reinigingsproblemen van auto's, motorfietsen, fietsen en uitrusting. 

VERPAKKING 750ml 

 
NILS AIR FILTER CLEANER 
AIR FILTER CLEANER is een gebruiksklaar product dat geschikt is voor het reinigen van alle soorten afwasbare luchtfilters (schuim 
of andere materialen die dat vereisen). Dankzij de innoverende formule is het in staat stof, modder, zand (als de filter erg vuil is, 
raden wij aan hem eerst te behandelen met onze 100 DEGREASE), en eerder aangebrachte oliën of smeermiddelen doeltreffend 
te verwijderen. 

VERPAKKING 5L 

 
NILS BOXER PLUS 
Boxer Plus is een vloeibaar reinigingsmiddel voor het krachtig reinigen en ontvetten van tandwielonderdelen, motoronderdelen, 
gereedschap en vele andere soortgelijke mechanische onderdelen. Boxer Plus kan gebruikt worden op elk soort metaal of lichte 
legering. Dit hoogwaardige reinigingsmiddel bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen en bijtende stoffen en tast daarom geen 
kunststoffen, plexiglas en gelakte onderdelen en oppervlakken aan. Boxer Plus is geformuleerd om maximale veiligheid voor de 
gebruiker te bieden (lage ontvlambaarheidsindex en uitstekende verdraagbaarheid voor de eindgebruiker). Boxer Plus is in het 
bijzonder aangewezen voor gebruik in pneumatische wastanks voor een snelle en doeltreffende reiniging van motoronderdelen, 
tandwielkasten, mechanische onderdelen van voertuigen en machines, gereedschap, enz. Boxer Plus kan met succes worden 
gebruikt in drukkerijen voor het verwijderen van inkt van de inktrollen en rubber. Boxer Plus is doeltreffend voor het verwijderen 
van siliconen, stopverf en potloodstrepen. Boxer Plus bevat geen chloor-, fosfor-, of ammoniumverbindingen. 

VERPAKKINGEN 5L - 30L - 200L 

 



NILS DETERGENTE 8169 
DETERGENTE 8169 is een milieuvriendelijke reiniger/ontvetter voor industriële onderdelen op basis van speciale aromaatvrije 
koolwaterstoffen. 

 
NILS DETERGENTE 8171 
DETERGENTE 8171 is een milieuvriendelijke reiniger/ontvetter voor industriële onderdelen op basis van speciale aromaatvrije 
koolwaterstoffen. 

 
NILS EASY CLEAN PASTA 
EASY CLEAN PASTE is een professionele reinigingspasta op basis van een innoverende formulering. EASY CLEAN PASTE reinigt 
handen grondig van vuil, zelfs als het bijzonder klevend is. EASY CLEAN PASTE is uiterst doeltreffend voor het verwijderen van 
olie, vet, verf, harsen en kleefstof. Detergerende werking van specifiek ontwikkelde gedispergeerde polymeren zorgt voor 
reiniging en bescherming van de huid. EASY CLEAN PASTE is een dermatologisch getest siliconenvrij product. 

VERPAKKING 2,5L - 3L 

 
NILS ELEFANT 
ELEFANT is een speciaal chemisch middel dat is samengesteld met het doel om op doeltreffende wijze sacharine- en 
suikerkorsten te verwijderen van machines en productietoepassingen. 

VERPAKKINGEN 10L - 30L 

 
NILS MOTO CLEANER 
MOTO CLEANER is geformuleerd met een nieuw concept van detergentie dat rekening houdt met zowel de veiligheid van gebruik 
als de effectiviteit in uitstekende reiniging. MOTO CLEANER is een veilig product in elke gebruikssituatie, mits het wordt verdund 
zoals voorgeschreven (zie hieronder). Het is veilig omdat het geverfde, gelakte en geglazuurde oppervlakken, lichtmetalen, 
kunststoffen, zelfs de meest gevoelige zoals plexiglas of polycarbonaat, niet aantast. MOTO CLEANER is ook veilig voor de 
gebruikers die het gebruiken. Onopzettelijk contact van hun lichaam met het product veroorzaakt geen bijzondere irriterende of 
allergische reacties. Het is veilig omdat het niet ontvlambaar is en geen sporen of residuen achterlaat; afspoelen is niet nodig. 
MOTO CLEANER is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar en voldoet aan de H.A.C.C.P. (levensmiddelensector). 

VERPAKKING 5L 

 
NILS NYLSET BLU 
NYLSET BLU is een uiterst geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel geformuleerd voor de meest geavanceerde efficiëntie van 
reiniging en veiligheid van gebruik zelfs in de moeilijkste werkomstandigheden. NYLSET BLU is daarom specifiek voor gebruik in 
extreme omstandigheden waar het niet mogelijk is om bevredigende resultaten te verkrijgen met andere geldige producten. De 
krachtige formulering laat zelfs toe teer en asfaltfilm te verwijderen. Bij gebruik in de juiste concentratie beschadigt dit product 
geverfde onderdelen absoluut niet, integendeel, deze onderdelen worden vernieuwd. NYLSET BLU moet met voorzichtigheid 
worden gebruikt op lichte legeringen, waar wordt aanbevolen om het product eerst te testen op onderdelen die niet in het zicht 
zijn. NYLSET BLU is geen brandbaar product en moet altijd in water volgens geadviseerde verhouding worden verdund. NYLSET 
BLU laat geen resten achter op behandelde oppervlakken en is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. 

VERPAKKING 5kg - 30kg - 180kg 

 



NILS NYLSET T 
NYLSET T is geformuleerd volgens een nieuw detergentconcept dat niet alleen rekening houdt met het hoogste efficiëntieniveau 
maar ook met de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker. Gebruikt in de aanbevolen verdunningen, is NYLSET T veilig voor 
elk gebruik en toepassing, het tast gelakte, gelakte en geëmailleerde oppervlakken niet aan, evenals plastic materialen, zelfs de 
meest delicate zoals Plexiglas of polycarbonaat. NYLSET T is veilig voor gebruikers en accidenteel contact met het product 
veroorzaakt geen bijzondere irriterende of allergische reacties. NYLSET T is niet ontvlambaar en moet altijd en in elke situatie 
verdund met water gebruikt worden, het laat geen strepen of resten achter en afspoelen is niet nodig. NYLSET T is compatibel 
met emulsies op waterbasis die in werktuigmachines worden gebruikt. NYLSET T is een schuimarm reinigingsmiddel en is daarom 
geschikt voor elke industriële en onderhoudstoepassing inclusief de voedingsmiddelenindustrie volgens de H.A.C.C.P. normen. 
NYLSET T is onmiddellijk voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. 

VERPAKKING 5kg - 30L - 180kg 

 
 


