Kemiallinen pesu

KEMIALLISET
PESUAINEET

5814

Hiilivetyliuotin SENSENE®
kemiallisen pesun liuotin koneisiin
alkoholipohjainen pesuliuotin
20 l/ astia
lavalla 24 x 20 l astiaa

5826

Esitahranpoistoaine SURFAN PRESPOT SNS
poistaa useimmat tahrat ja pahat tuoksut
käytetään laimentamattomana aroille ja villavaatteille
sekoitetaan 1 osa 2 osaan vettä
valmistettu SENSENE® liuottimelle ja perkloorietyleenille
20 l/astia

5827

Pesutehoste SURFAN ACTIVE SNS
sisältää desinfektio- ja hygienia-aineita
kirkastaa värit
lisätään 3-4 g per litra liuotinta
valmistettu SENSENE® liuottimelle ja perkloorietyleenille
20 l/astia

Kemiallinen pesu
5828

Pehmennysaine SOFTEN FINISH SNS
viimeistelyyn kaikille kuiduille
sisältää pehmennys- ja sähkönpoistoaineen
lisätään 2-4 g per litra liuotinta
valmistettu SENSENE® liuottimelle ja perkloorietyleenille
20 l/astia

5407

PERKLOORIETYLEENISURFENE
vahvasti stabiloitu kemiallisen pesun liuotin
erinomainen suljetun kierron koneille
valmistettu kemiallista pesua varten
helposti käsiteltävä 8,1 kg muovipullo
voidaan kuljettaa 300 kg ilman ADR
pakkauksessa 2 x 8,1 kg PET-muovipulloa
16,2 kg/ltk (10 l)

5944

Neutralointiaine SURFANEU
liuottimen nestemäinen neutralointiaine
lisätään 10 kg:n koneen tislaimeen 10 g
9 kg/muoviastia

5915

Suodatinpatruuna STANDART MINI L
aktiivihiilisydän ja suojaava metallikuori
Ø 195 mm x reikä 29 mm x korkeus 365 mm
4 kpl/ltk

3843

Suodatinpatruuna STANDARD ½ - MAXI L
aktiivihiilisydän ja suojaava metallikuori
2 kpl/ltk

Kemiallinen pesu
4728

Aktiivihiilisuodatin CARBON MINI 4 TCV
sisältää aktiivihiiltä
suojaava metallikuori
poistaa värin liuottimesta
1 kpl

4701

Aktiivihiili CARBONE AC40 3 mm
liuottimen talteenottolaitteeseen
kemiallisen koneen ulospuhallus
1,5 kg/pakkaus

3512

Aktiivihiili
hienojakoinen hiili
kemiallisen pesun liuottimen värin poistoon
ekologisiin suodattimiin
5 kg/astia

5499

Pesutehoste SURFAN ACTIVE
täydellinen pesutehoste kemialliseen pesuun
sopii kaikille pesuohjelmille
miellyttävän tuoksuinen
sisältää sähköisyydenpoistoaineen ja hygieenisyyden
helpottaa silitystä
annostus suoraa koneeseen, sopii myös esikäsittelyyn
10 kg/astia

5408

Pesutehoste SURFAN SC
hajustettu pesutehoste kemialliseen pesuun
sopii esitahranpoistoon ja annostukseen koneeseen
20 kg/hanallinen pahvipakkaus

Kemiallinen pesu
Esitahranpoistosuihke SILK – SPOTTER
tahranpoistospray silkille ja raionille
tasausaine muiden tahrojen päälle
vesiliukoiset tahrat, muste, ruohovihreä
myös vesipesun yleistahranpoistoaine
paitojen kaulukset ja hihansuut
5054
5053

1 x US gallona
4 x US gallona

Tahranpoistoaine ZUDS
vesiliukoiset tahrat, kehon nesteet
oksennus, yleislika,
slika, kasvistahrat, valkuaistahrat
ruskistumiset (verhot, matot)
1747
174
5061

1 x US gallona
4 x US gallona

Esitahranpoistosuihke MR. SIGNAL
liuotin- ja vesipohjaiset tahrat
LATEX - maali, vesirenkaat, hiki, muste, sokeri, lääke, ruoka,
ruohovihreä, eläinperäiset tahrat
1906
5064

1 x US gallona
4 x US gallona

Tahranpoistosarja SURFIN
esi- ja jälkitahranpoistoon
kemialliseen, vesi- ja mattopesuun
4 tahranpoistoainetta
4568

4 x 450 ml/pakkaus

Kemiallinen pesu
Tahranpoistoaine SURFIN ALFA
kasvisperäiset tahrat
kahvi, tee, lääkeaineet, viini, olut, kolajuoma,
ruohovihreä, alkoholi, hedelmätahrat ym.
5562
5563

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN BETA
valkuaistahrat
maito, kananmuna, ruokatahrat, virtsa, jäätelö,
oksennus, vesirajat ym.
3481
3668

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN GAMMA
öljyiset tahrat
muste, maali, rasva, öljy, piki, huulipuna, kille,
liima, kenkälankki ym.
3482
3669

450 ml/pullo
5 kg/astia
Tahranpoistoaine SURFIN DELTA
ruosteenpoistoaine vesipesuun
ruoste, lääketahrat, tahrajäänteet
huuhdellaan vedellä

5899

450 ml/pullo

Kemiallinen pesu
Ruosteenpoistoaine RUST OFF
poistaa ruoste- ja lääketahrat nopeasti
pinttyneiden vesitahrojen jälkitahranpoistoon
huuhdellaan vedellä
3754
3828

1l
5 l /astia

Sähköisyydenpoistoaine ANTISTATICO
erittäin tehokas tiiviste
estää harmaantumista ja nukan tarttumista
helpottaa suodatusta
4161
3489

10 kg/astia
25 kg/astia

Nestemäinen tärkki CAL-SIZE
ryhtiainetiiviste
liukenee veteen, helpottaa silitystä
yksi litra vastaa 48 spraypulloa
1744
5702
02

1 x US gallona
4 x US gallona

Savunhajunpoistoaine SMOKE OUT
poistaa hajut kemiallisesti
savu, liuotin, hiki, virtsa, oksennus
1219
5063

1 x US gallona
4 x US gallona

Kemiallinen pesu
Vaahdonestoaine OPYSAT
lisätään tislaimeen
annostus: 1-2 g litraan liuotinta
4222

1 kg/peltiastia

2785

Tahranpoistoharja A
valkoinen nylonharja esitahranpoistoon
kova harja

2861

Tahranpoistoharja B
jouhiharja
pehmeä harja

5720

Tahranpoistoharja pieni
jouhiharja
pehmeä harja

Kyllästysaine SI-SPRAY
tekee vettä ja likaa hylkivän pinnan
suihkutus 25 cm päästä
4331
4954

500 ml/pullo
12 x 500 ml pullo

Kemiallinen pesu
Vetoketjuspray LSS
voitelee vetoketjun liukkaaksi
tahraamaton
suihkutetaan 25 cm etäisyydeltä
1193

400 ml/pullo

Pikatärkki STIRA BENE
tärkki ammattikäyttöön
suihkutetaan tekstiiliin 25 cm etäisyydeltä
500 ml/pullo
5636
5651

500 ml/pullo
12 x 500 ml/pullo

Silitysapuaine WRINKLE REMOVER SPRAY
helpottaa silitystä
poistaa sähköisyyttä ja vaikeat rypyt
1111
5236

280 ml/pullo
12 x 280ml/pullo

Kemiallinen pesu
Hajustespray FIORI
miellyttävän tuoksuinen hajuste
poistaa epämiellyttävät tuoksut
suihkutetaan 20-30 cm etäisyydeltä
5896

400 ml/pullo

Sähköisyyden poistospray ANTISTATEX
poistaa sähköisyyden tekstiileistä
suihkutetaan 20-30 cm etäisyydeltä
tekstiilit, huonekalut, alushameet jne.
5838
5837
37

400 ml/pullo
12 x 400 ml/pullo

Napinsuojus
kangassuojus tarralla
suojaa nappeja pesun aikana
3719

20 kpl/pakkaus

2740

Sumutin ja pullo tahranpoistoaineille
650 ml pullo + sumutin

3823
823

Sumutinpullon sumutin
kestävä VITON-tiiviste

