
Ammattipesuaineet keittiöön ja asiakastiloihin 

GREEN yleispesuaine - tehokas, rii�oisa ja monikäy�öinen 

Yhdestä 5l �ivisteestä saat jopa 2000l ylläpitopesuun puhdistusaine�a. Tällaista pesuaine�a 

olet aina himoinnut. Nyt se on saatavillasi. Tämä aine korvaa siivouskaapistasi lähes kaikki 

muut aineet ja lika irtoaa kuin itsestään. Kun kaikki muut aineet dynamii�a lukuun o�ama�a 

on jo kokeiltu, niin kokeile vielä tätä ja hämmästyt. Tätä käytetään esim. mi�ariken�en mi�a-

reiden, ravintoloiden rasvalikojen, pöy�en, la�oiden, myymälöiden, huoltamo�lojen, kalustei-

den, kassapää�eiden, mi�arien, ovien, seinien, kivi- ja pvc- pintojen, liesituule�men ym. puh-

distukseen. Kirkastaa hankaamalla myös ruostuma�oman teräksen, maalatut pinnat ja muo-

vikalusteet. Vaikeammassa liassa anna aineen vaiku�a hetki, myös konepesuun, ei vaahtoa. 

pH �ivisteessä 13,2. Annostus: la�at 1 : 50, pin�ynyt lika/ yleispesu 1 : 20 -  1 : 30. 

 

Tuotenumero: GREEN1L   myyn�erä 1-10 x 1L Hinta:  20 €/ 1 L (n. 400 L ylläpitopesuun) 

Tuotenumero: GREEN5L  myyn�erä 1-3 x 5L Hinta: 59 €/ 5 L  (n. 2.000 L ylläpitopesuun ) 

SUPER PLUS - DESINFIOIVA YLEISPESUAINE  
Desinfioivaan pesuun, puhdistukseen sekä valkaisuun kaikille ve�ä, emäksiä ja klooriyhdistei-

tä sietäville pinnoille. Käytetään suurkei�öissä (la�akaivot, jätehuoneet, sani-tee��lat), 

elintarviketeollisuudessa, vilkkaassa käytössä olevissa pesu-, sauna- ja sanitee��loissa. Sovel-

tuu myös posliinias�oiden ja lasisten kahvipannujen valkaisuun sekä ruostuma�omien teräsas-

�oiden ja ruokailuvälineiden kirkastamiseen sekä homeen poistoon esim. puupinnoilta. Jälki-

huuhtelu viileällä vedellä.  Annostus pintojen desinfioin� VAIN 25 ml per 5 l ve�ä.  

La�akaivot,  wc-pöntöt ja pisuaarit laimentama�omana. Käy�öliuoksen pH 12.  

Tuhoaa: bakteereita, sieniä, i�öitä ja viruksia.  

Sisältö: fosfonaa�a 5%, Kaliumhydroksidia 5%, Natriumsilikaa�a 5%,  ak�ivista klooria 4,2%. 

 

YLEISPESU Ready - DESINFIOIVA KÄYTTÖVALMIS LIUOS 
Käytetään elintarvike�loissa esim. ruoka-aineiden kanssa kosketuksiin tulevien pintojen, konei-

den ja lai�eiden sekä käsienpesualtaiden päivi�äisessä puhdistuksessa. Muita käy�ökohteita 

ovat wc-, pesuhuone-, sauna-, liikunta- ja muut korkeaa hygieniaa vaa�vat �lat, joissa tarvi-

taan desinfioivaa yleispuhdistusaine�a. Soveltuu kaikille ve�ä sietäville pinnoille. Puhdistaa 

tehokkaas� vaikeissakin kohteissa, desinfioi ja poistaa epämielly�äviä hajuja. Hajustamaton ja 

väriaineeton. pH käy�öliuoksessa 9. Suihkepullo 500 ml. 

Tuotenumero: YLEISPR     myyn�erä 1 x 500 ml Hinta: 7,60 € 

Tilaukset ja tarkemmat tarjouspyynnöt Laatutarvikkeen  yhteyshenkilöltäsi 
JATKUU... 

KAAKELI - HAPAN SANITEETTIPUHDISTUSAINE  

Saostumien ja lian poistoon esim. kaakeli-, sanitee?posliini- ja ruostuma�omilta teräspin-

noilta. Valkaisee ja puhdistaa käsi�elemä�ömät puupinnat kuten saunanlauteet. Jakso�aiseen 

puhdistukseen kaikille ve�ä ja happoja sietäville pinnoille käsimenetelmiin. Ei emaloiduille tai 

maalatuille pinnoille. Annostus puhdistuksessa per 5 l ve�ä 10-50 ml. Saostumien poistossa 

100-300 ml. Käy�ö: kostuta pestävä pinta vedellä, levitä pesuliuos, anna vaiku�aa muutama 

minuu�, huuhtele runsaalla vedellä. Käy�öliuoksen pH  2,5.  

Tuotenumero: KAAKELI5L     myyn�erä 1 x 5L Hinta: 24,79 € 
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Tuotenumero: SUPER-PL5     myyn�erä 1 x 5L Hinta: 26,40 

Vaahtoava 

5: stä litrasta �iviste�ä n. 

2000 litraa pesuaine�a ylläpito-

pesuun. Pin�yneempi lika 

n. 1000-1500 litraa valmista. 

Konepesu 
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EKO SOL GREEN - teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuun 
Voimakkaas� likaantuneiden pintojen puhdistukseen kaikille ve�ä ja emäksistä sietäville 

pinnoille käsi– ja konemenetelmiin. Teollisuushallien la�oiden ja koneiden, pel�ka�ojen, 

�iliseinien, julkisivujen, kuljetuskaluston, veneiden, asuntovaunujen, pressujen, elintarvike

– wc-, pesuhuone– ja sauna�lojen, uimahallien la�oiden pesuun sekä työvaa�eiden esiliu-

otukseen. Eri�äin tehokas ja laajakäy�öinen työaikaa säästävä pesuaine. Poistaa rasvaa, 

nokea, öljyä, pihkaa, siitepölyä ja savea.  Sopii korkeapainepesulai�eisiin,  yhdistelmäko-

neisiin, harjakoneisiin ja harja�omiin pesuautomaa�eihin. Sisältää ympäristöturvallista 

liuo�nta ja on biologises� hajoava. pH �ivisteessä 12,5 - käy�öliuoksen pH 11,5 

Pakkauskoot 5L, 25L, 200L ja 1000L 

Tuotenumero: EKOSOL5L    myyn�erä    1 x 5L  Hinta: 52 € 

Tuotenumero: EKOSOL25L     myyn�erä   1 x 25L Hinta: KYSY! 

Tuotenumero: EKOSOL200L     myyn�erä   1 x 200L Hinta: KYSY!  

Tuotenumero: EKOSOL200L     myyn�erä   1 x 1000L Hinta: KYSY!  

TICO - KONEASTIANPESUAINE 
Soveltuu käyte�äväksi kaikentyyppisissä laitosas�anpesukoneissa, joissa on auto-

maa?annostelu sekä kaiken kovuisissa vesiolosuhteissa.  Poistaa tehokkaas� rasva-, val-

kuais- ja tärkkelyspitoista likaa. Pitää koneen ja as�at puhtaina kalkista. Klooriton ja fosfaa-

�ton. 30% pienempi annostelu, kuin vastaavilla tuo�eilla.  

Ei sovi alumiinias�oiden pesuun. pH �ivisteessä 13, pesuliuoksessa pH 12.Tuotenumero: 

TICO13       myyn�erä  1 x 13kg/ 10 L  Hinta: 45,85 € 

TICO26        myyn�erä  1 x 26kg/ 20 L  Hinta: 89,00 € 

ALU -  KONEASTIANPESUAINE, MYÖS ALUMIINIASTIOILLE 
Soveltuu käyte�äväksi kaikenkovuisissa vesissä ja kaikentyyppisissä laitosas�anpesuko-

neissa, joissa on automaa�annostelu. Sopii myös alumiinille. Ei vahingoita arkojakaan 

metalleja. Emulgoi hyvin rasvaa sekä hajo�aa valkuaista ja tärkkelystä. Estää kalkin muo-

dostumista. pH �ivisteessä 14, käy�öliuoksessa ph 13. Annostus 0,5-1,5 g/l.  

Tuotenumero: ALU12       myyn�erä     1 x 13kg/ 10 L Hinta:  45,85 € 

Tuotenumero: ALU24         myyn�erä     1 x 26kg/ 20 L Hinta:  82,69 € 

PLUS  -  KONEASTIANPESUAINE SUURKULUTTAJILLE 
Soveltuu käyte�äväksi kaikentyyppisissä laitosas�anpesukoneissa 1-tankkisista tunneliko-

neisiin, joissa on automaa�annostelu. Toimii erinomaises� kaiken kovuisissa vesiolosuh-

teissa. Poistaa tehokkaas� rasva-, valkuais- ja tärkkelyspitoista likaa. Sisältää runsaas� 

kompleksinmuodostajia, jotka estävät kalkin muodostumisen pesukoneessa kovissakin 

vesissä sekä takaavat erinomaisen lianirrotuskyvyn. Klooriton ja fosfaa�ton.  

pH �ivisteessä 13, käy�öliuoksessa ph 12. Pakkauskoot 10 l (13 kg), 20 l (26 kg). 

Ei sovi alkaliherkille materiaaleille kuten alumiini, kupari tai messinki. 

Tuotenumero: PLUSTT10       myyn�erä     1 x 10L Hinta: 48,50 € 

Tuotenumero: PLUSTT20       myyn�erä     1 x 20L Hinta: 79,88 € 

Tehokas! 
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Tilaukset ja tarkemmat tarjouspyynnöt Laatutarvikkeen  yhteyshenkilöltäsi 
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LIOTUS - ASTIOIDEN LIOTUSAINE ENNEN KONETISKIÄ 
Vaikean lian irro�amiseen esim. GN- vuoista, grillin osista ja kala-as�oista ennen koneellis-

ta pesua amma�käytössä. Irro�aa vaiva�omas� rasvapitoisen, kiinnipalaneen ruoan. No-

peu�aa as�ahuoltoa ja parantaa pesutulosta. Väriaineeton, hajusteeton ja klooriton. 

Ei sovellu alkaliherkille materiaaleille kuten alumiini.  

pH �ivisteessä 14 - käy�öliuoksen pH 13,5. Annostus: 50-150 ml/ 5 litraa lämmintä ve�ä. 

Tuotenumero: LIOTUS1L    myyn�erä    1 x 1L  Hinta:   6,96 € 

Tuotenumero: LIOTUS5L      myyn�erä   1 x  5L  Hinta: 29,77 € 

Tuotenumero: LIOTUS20L     myyn�erä   1 x 20L Hinta:  115,00 € 

KIRKASTE -  KONEPESUUN 
As�oiden huuhteluun automaa�sen huuhteluaineannostelijan avulla koneellisessa as�an-

pesussa. Soveltuu käyte�äväksi kaikentyyppisissä laitosas�anpesukoneissa.  

Eri�äin tehokas tensidi yhdistelmä. Edistää as�oiden kuivumista. Parantaa pesutulosta 

estämällä veden aiheu�amien tahrojen synnyn sekä vaahdon muodostumista pesuosas-

tossa. pH �ivisteessä 7,6 käy�öliuoksen pH 7. Pakkauskoot 5L, 25L ja 200L. 

Annostus: 0,1 - 0,2 ml/ 1 litra. 

Tuotenumero: KIRKASTE5L       myyn�erä     1 x 5L Hinta: 29,67 € 

Tuotenumero: KIRKASTE25L      myyn�erä     1 x 25L Hinta: 97,56 € 

PUHDAS 

LOPPUTULOS ! 

KRISTALLI KIRKASTE ERITYISESTI LASILLE- KONEPESUUN  
As�oiden huuhteluun automaa�sen huuhteluaineannostelijan avulla koneellisessa as�an-

pesussa. Soveltuu käyte�äväksi kaikentyyppisissä laitosas�anpesukoneissa ja kaikenkovui-

sissa vesiolosuhteissa. Laajavaiku�einen, matalavaahtoinen �iviste. Nopeu�aa as�oiden 

kuivumista,  estää tehokkaas� pisarajälkien muodostumisen as�oiden pinnoille ja runsasta 

vaahdon muodostusta as�anpesukoneessa. pH �ivisteessä 2,5 käy�öliuoksen pH. 5  

Pakkauskoot 5L ja 25L. Annostus: 0,1-0,2 ml/ litra. 

Tuotenumero: KRISTALLI5L       myyn�erä     1 x 5L Hinta:   42,43 € 

Tuotenumero: KRISTALLI25L myyn�erä     1 x 25L Hinta: 143,66 € 

ERITTÄIN 

KIRKAS 

LOPPUTULOS 

LASIPINNOILLE ! 

KÄSITISKI - ASTIA JA YLEISPESUAINE 
As�oiden käsinpesuun sekä kaikkien kevyes� likaantuneiden ja ve�ä sietävien pintojen 

puhdistukseen käsi– menetelmin. Monikäy�öinen, taloudellinen �iviste. Poistaa tehok-

kaas� rasva- ja valkuaisainepitoista likaa. Eri�äin vähän vaahtoava.  

Käsi�skiaine ennen konepesua jonka pesujälki EI vaahtoa koneessa!! 

pH �ivisteessä 8,8 käy�öliuoksen pH 8.  Pakkauskoot 1L, 5L, 25L.  

Tuotenumero: KÄSIT1L       myyn�erä     1 x 1L Hinta: 6,38 € 

Tuotenumero: KÄSIT5L  myyn�erä     1 x 5L Hinta: 29,87 

Tuotenumero: KÄSIT25L  myyn�erä     1 x 5L Hinta: KYSY! 

Tilaukset ja tarkemmat tarjouspyynnöt Laatutarvikkeen  yhteyshenkilöltäsi 
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KIRKAS Ready - käy�övalmis lasinpuhdistusaine 
Ikkunalasien, peili- ja metallipintojen puhdistukseen. Tehokkaas� likaa poistava, nopeas� 

kuivuva ja mietotuoksuinen. Jä�ää pinnat kirkkaiksi ja kiiltäviksi. Kestää pakkasta -20°C 

saakka. Tuo�een pH 7. Suihkepullon koko 500ml. 

Tuotenumero: KIRKASR500    myyn�erä    1 x 500 ml Hinta: 5,90 € 

UUNI PRO -  UUNIN JA GRILLIN PUHDISTUSAINETIIVISTE 

Amma�käy�öön kehite�y tuote mm. uunien, savustus- ja kiertoilmauunien, grillien, pariloi-

den, paistopöy�en ja rasvakei�mien vaa�vaan puhdistukseen. Irro�aa palaneen ja pin�yneen 

rasvapitoisen lian. Voidaan myös vaahdo�aa puhdiste�aville pinnoille. Väriaineeton, hajustee-

ton ja klooriton. Elintarvikeviraston hyväksymä.  Annostus per 5 l ve�ä käsin pesu: 

200-500ml, vaahtopesu 100-250ml. 

Tuotenumero:         myyn�erä 1 x   5L Hinta:   28,32 € 

Tuotenumero:         myyn�erä 1 x 25L Hinta: 136,42 € 

SITRUS Ready - käy�övalmis hajunpoistaja 
Käytetään epämielly�ävien hajujen poistoon esim. wc-�loista, jäteas�oista ja jätehuoneis-

ta. Soveltuu myös hajunpoistoon jalkineista. Tuhoaa hajumolekyylejä tehokkaas� ja turval-

lises�. Mielly�ävä sitruunantuoksu. Tehoaa erinomaises� esim. savun, tupakan, pilaantu-

neiden ruoka-aineiden, oksennuksen, ulosteiden ja hien hajuihin. 

Tuotenumero: SITRUSR500    myyn�erä    1 x 500 ml Hinta: 7,00 € 

POCO - URINAALIKIVI 4 kg - 78 kpl 
Pisuaareihin tarkoite�u hajunpoistaja, luo raikkaan tuoksun, eri�äin pitkäkestoinen 

Tuotenumero: 193    myyn�erä    1 x 8 kg  Hinta: 69 € 

PYYKINPESUAINE 8 kg - DESINFIOIVA, TAKUULLA PUHDASTA! 
KemodDes on ko�mainen desinfioifa �iviste pyykinpesuaine, joka hajoaa biologises�. 

Ei jätä jäämiä vaa�eisiin tai pesukoneeseen, käy�ölämpö�la 30 - 95c. 

Sopii erinomaises� likaiselle pyykille josta halutaan epämielly�ävät  hajut pois, sekä eläinten makka-

usten pesuun. Esim. hevosten loimet. Desinfio ja puhdistaa saman aikaises�.  Pesu annostus: peh-

meä vesi > 0,12 dl/ kg, keskikova vesi 0,15 dl/ kg, kova vesi  0,19 dl/ kg.  Desifioin� annostus: 0,15 dl/ 

kg kuivaa pyykkiä, liuoksen väkevyys 5g/l. Vaikutusaika vähintään 15 min. Pesulämpö�la vähintään 

60c. 

Tuotenumero: 193    myyn�erä    1 x 8 kg  Hinta: 69 € 

ILMANRAIKASTIN ANNOSTELIJA - toimii ilman virtaa 

Raikastaa ja neutralisoi ylimääräisiä hajuja luoden raikkaan tuoksun ympäristöön. Patentoi-

tu annostelujärjestelmä: yksi annos ka�aa 3-4 wc: tä (169m3). Täy�öä voi säätää kestä-

mään 60– tai 90 päivää. Vain 4-6 vaihtoa vuodessa. Jatkuva tasainen tuoksu, ei tarvitse 

sähkövirtaa, paristoja eikä aerosolia. 

Tuotenumero: 5364749 myyn�erä    Annostelija 1 kpl  Hinta: 16,40 € 
Tuotenumero: 5364751 myyn�erä    Rentou�ava tuoksu 1 kpl Hinta: 14,20 € 

Tuotenumero: 193    myyn�erä    Sitruunan tuoksu 1 kpl Hinta: 14,20 € 

MYÖS URINAALI RITILÄT, KYSY! 

Tilaukset ja tarkemmat tarjouspyynnöt Laatutarvikkeen  yhteyshenkilöltäsi 
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KERTAKÄYTTÖKÄSINE -  VINYYLI, PUUTEROIMATON 

Kestävä vinyylinen kertakäy�ökäsine amma�käy�öön, annostelupake�ssa 100 kpl, pakkaus-

laa�kossa 10 x 100 kpl. 

Tuotenumero: GD09S  myyn�erä 1 x 100 kpl (S-koko)  Hinta: 3,45€ 

Tuotenumero: GD09M  myyn�erä 1 x 100 kpl (M-koko)  Hinta: 3,45 € 

Tuotenumero: GD09L  myyn�erä 1 x 100 kpl (L-koko)  Hinta: 3,45 € 

Tuotenumero: GDO9XL  myyn�erä 1 x 100 kpl (XL-koko)  Hinta: 3,45 € 

JÄTESÄKIT -  ERI KOKOJA (myydään myös rulli�ain) 

Laadukkaat jätesäkit päivi�äiseen amma�käy�öön. 

     Mitat     Säkkejä    Hinta per 

Tuotenumero Litrakoko leveys x korkeus Paksuus / rulla  Myyn�erä  rulla 

HG6430    30 L    500 X 700 mm 0,014 mm 50 kpl  1 ltk (20 rll)  2,30 € 

HG9759    75 L    650 x 900 mm 0,045 mm 20 kpl  1 ltk (10 rll)  2,29 € 

HG9119  150 L    750 X 1150 mm 0,045 mm 10 kpl  1 ltk (15 rll)  1,66 € 

HG2004  200 L  750 x 1400 mm 0,040 mm 10 kpl  1 ltk (20 rll)  1,86 € 

HG2500  250 L  1150 x 1400 mm 0,065 mm 10 kpl  1 ltk (10 rll)  4,97 € 

 

 

HG107107/7  200 L    750 X 1350 mm 60 my    5 kpl  1 ltk (20 rll)  2,34€ 

KEITTIÖT 

RAKEN-

NUS 

SÄKIT 

KERTAKÄYTTÖKÄSINE -  NITRIILI, PUUTEROIMATON 

Kestävä kertakäy�ökäsine amma�käy�öön, kestää öljyä ja liuo�mia.  Elintarvikehyväksy�y 

”Medical devices direc�ve 93/ 42/ EEC”. 

Annostelupake�ssa 200 kpl, pakkauslaa�kossa 10 x 200 kpl. 

 

Tuotenumero: GN90S myyn�erä 1 x 200 kpl (S-koko) Hinta: 15,80 € (7,90 €/ 100 kpl) 

Tuotenumero: GN90M myyn�erä 1 x 200 kpl (M-koko) Hinta: 15,80 € (7,90 €/ 100 kpl) 

Tuotenumero: GN90L myyn�erä 1 x 200 kpl (L-koko) Hinta: 15,80 € (7,90 €/ 100 kpl) 

Tuotenumero: GN90XL myyn�erä 1 x 200 kpl (XL-koko) Hinta: 15,80 € (7,90 €/ 100 kpl) KORJAAMOT 

OPENER - Viemärien tukosten aukaisuun ja puhdistukseen 
Eri�äin tehokas, pesevä ja voimakkaan emäksisyytensä vuoksi desinfioiva. Ehkäisee epämiel-

ly�äviä hajuja. Liuo�aa ja irro�aa rasvalian, orgaanisten jä�eiden, saostumien, hiusten ja iho-

karvojen muodostamat tukokset. Sisältä 30 % natriumhydroksidia.  Käy�ö: Kaada �iviste�ä n. 

3-5 dl tukkeutuneeseen viemäriin. Anna vaiku�aa n.½ tun�a ja huuhtele lämpimällä vedellä. 

Toista käsi�ely tarvi�aessa. 

Tuotenumero: OPENER    myyn�erä    1 x 5 L  Hinta: 29,42 € 

DS140/2 VIEMÄRINAUKAISURAE  
Avaa rasvoista, hiuksista, paperista ja muista orgaanisista aineista aiheutuneet tukokset viemä-

reistä ja hävi�ää epämielly�ävät hajut. Edut: Ei tukkeutumisvaaraa kylmässäkään viemärissä. 

Koostumus: Kaliumhydroksidia 95 %. Annostus: Rakeet kaadetaan viemäriin lämpimän veden 

kanssa. 

Tuotenumero: OPENER    myyn�erä    1 x 8 kg Hinta:  € 88,42 € 

HOIVA-ALA 

KEITTIÖT 

Tilaukset ja tarkemmat tarjouspyynnöt Laatutarvikkeen  yhteyshenkilöltäsi 


