
www.multisolutions.no

Høyeffektiv 
rengjøring med
miljøvennlige syrer

Syrer benyttes i et bredt spekter av industrielle 
bruksområder, og er særlig effektive til avkalking 
og rengjøring av en lang rekke systemer.

Med vår tredje generasjon syrebaserte produkter, kan Multi Solutions tilby ny  
og miljøvennlig rengjøring som støtter FNs bærekraftsmål og ESG-standarder  
– samtidig som de løser opp kalk og fett langt mer effektivt enn konvensjonelle syrer.



Kraftige, men 
skånsomme
Våre syrebaserte produkter fjerner 
effektivt kalsitt, oksider (rust), 
mineralavleiringer, hydrokarboner, 
fett og sjøvannsavleiringer i rør, 
lukkede rørsystemer, kjøletårn, kjeler, 
varmevekslere og brannvannsystemer.  
 
Syrene fungerer like godt i anlegg på 
land, på skip, eller på flytende eller 
faste installasjoner til sjøs.

• Like effektive som 15 % saltsyre

 100 % biologisk nedbrytbare

• Godkjente for utslipp i sjø

• Enklere og tryggere i bruk enn  

 konvensjonelle syreprodukter 

• Ingen fare for personell

• Ultralav korrosjonsfare for metaller

• Uskadelige for pakninger av plast og gummi

Produktfordeler
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Tid (minutter)

Acetic syre 60%

Citric syre 50%

Citric syre 25%

Sulfamic syre 15%

Phosporic syre 42,5%

HCI 7,5%

Nitric syre 13%

Multi Scale 50%
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Trygg desinfisering 
med Multi ECA
Multi ECA er et helt nytt produkt som desinfiserer 
drikkevann, sjømat, avløpsvann og overflater 
– helt uten bruk av kunstige kjemikalier.

Godkjent av

• 60 ganger mer effektivt enn klor

 Maksimal effektivitet ved fjerning av legionella, 

 covid-19, salmonella, listeria, e-coli, 

 pseudomonas og streptokokker

• Desinfiserer sjømat med effekt mot alle 

 patogene mikroorganismer

• Fjerner biofilm

• Gir ingen korrosjon

• Giftfritt og miljøvennlig

• 100 % biologisk nedbrytbart

• Godkjent av Mattilsynet

• Trygt å håndtere og lagre på arbeidsplassen 

 (ikke brannfarlig)

Produktfordeler
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Klienter

AIBEL  EQUINOR  KVAERNER  WESTCON 

EIDESVIK  EDDA ACCOMODATION  HYDRO 

DOF  HYDRONIQ COOLERS  SIEM OFFSHORE 

SOLSTAD FARSTAD  OMA YARD  NORLED 

STATFJORD B  SAIPEM  CAMERON  HAVILA 

OASIS GROUP  ROLLS ROYCE  SEAJACKS 

BAKER HUGHES  SCHLUMBERGER  WWSS 

AASTA HANSTEEEN  ABB  FJELLSTRAND 

HSS  ORKLA INDUSTRY  SEADRILL 

HURTIGRUTEN  BOURBON 

BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (BSM)

15 LIVet på
LAND 17 samarbeid for

å nå målene

3 GOD HELSE OG
LIVSKVALITET 9 INDUSTRI, INNOVASJON

OG INFRAstruktur

14 Livet i
havet

6 RENT VANN OG GODE 
SANIÆRFORHOLD


