
56 Båtmagasinet  10 2013

MED SERVIETT: Det lyse området er rengjort med 
Wipe & Shine serviett. Å rengjøre området for å oppnå 
dette resultatet krevde bare noen få minutters innsats. 

IKKE LIKE EFFEKTIVT: 
Rengjøringsmiddelet Bio Quick 
var ikke like imponerende som 
Wipe & Shine. 

SUPERMIDDEL: Wipe & Shine til-
bys både som servietter og i flyten-
de form som sprayes på. Begge er 
effektive, men vi holder en knapp 
på serviettene. 

GRØNNE PRODUKTER: Vi har testet tre produkter som hovedsakelig er basert på rapsolje. Whipe 
& Shine viste seg ekstremt effektiv til rengjøring av gummijolla.

Miljøvennlig 
krutt

FAKTA KMI GREEN
Produkt Innhold Pris
Bio Quick 1000 ml Kommer
Wipe & Shine Servietter Kommer
Wipe & Shine Liquid 500 ml Kommer
Forhandlerinformasjon: www.kmigreenproducts.com

Vi haR to pRoDukteR fra KMI Green 
på test i høst. Tidligere har vi skrevet om 
Wipe & Shine-serviettenes fantastiske 
egenskaper i forhold til å fjerne limrester. 
Nå har vi testet de samme serviettene, 
Wipe & Shine liquid tilsvarer serviettene 
i flytende form, samt rengjøringsmidde-
let Bio Quick. Vi har testet Wipe & Shine 
(både serviettene og i flytende form) 
både på fenderlist og på en gummijolle. 
Bio Quick testet vi kun på gummijollen.

Whipe & Shine Dette middelet skal 
være basert på naturlige oljer, uten ska-
delige stoffer. Det kan blant annet bru-
kes til rengjøring av skitne hender, noe 
som er oppsiktsvekkende når man ser 
hvilken effekt middelet har på sot, lim-
rester og annet smuss. Løsemiddelet er 
nemlig noe av det råeste vi har sett. Vår 
testjolle har ligget ute uten vedlikehold 
i ti år, og er blant annet sterkt innsauset 
i sotbelegg. Både serviettene og den 
flytende varianten løser opp dette og 
rengjør uhyre effektivt. Vi har aldri sett 
noe lignende. Gamle malingsflekker på 
en fenderlist forsvant like raskt og ele-
gant, og det ser ikke ut til at middelet 
setter flekker eller løser opp fenderlisten. 
Whipe & Shine er et av få som fortjener 
betegnelsen vidundermiddel.

Bio Quick Dette middelet er et allround 
vaskemiddel som blandes ut med vann. 
Det kan sprayes eller påføres med for 
eksempel svamp. Også Bio Quick har 
en rekke anvendelsesområder. Vi prøv-
de det på gummijolla, og kan konklu-
dere med at middelet er betydelig mer 
effektivt enn vanlig såpe, men i forhold 
til egenskapene til Whipe & Shine var 
den ikke imponerende. Her finnes det 
midler på markedet som biter like godt 
fra seg.

Svenske KMI Greens 
rengjøringsprodukter for 
båt er basert på rapsolje. Vi 
har testet tre av produktene 
på vår svært møkkete test-
jolle. Det er krutt i rapsolje.
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