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Henkilökohtainen hygienia 
Siivous & lattianhoito



ESTKO NORDIC OY

Estko Nordic Oy:n professional-tiimillä on ratkaisu puhdistusongelmiin: tehokkaat tuotteemme 
palvelevat niin autokorjaamoita, kirjapainoja, kuljetusalan ammattilaisia kuin muutakin teollisuutta 
sekä siivoussektoria.

Tuotamme ja markkinoimme ammattilaisille turvallisia, kokonaistaloudellisia ja ympäristönäkökohdat 
huomioon ottavia puhdistusratkaisuja.

Ympäristöä säästäen
Ympäristö on meille tärkeä arvo - tuotekehityslaboratoriomme työskentelee jatkuvasti kehittääkseen 
tuotteidemme käyttäjä- ja ympäristöystävällisyyttä. Ympäristön kuormituksen vähentämisen lisäksi 
kiinnitämme erityistä huomiota käyttöopastukseen. Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä löydämme 
jokaiseen kohteeseen parhaiten soveltuvat tuotteet ja työmenetelmät. Oikealla käyttöopastuksella 
varmistamme, että asiakaskohteissa aikaansaadaan hyvä lopputulos ympäristöä säästäen.

Palvelukokonaisuutemme kattaa:

■  Ammattisiivous

■  Auton-ja Kuljetuskalustonpesuaineet

■  Henkilöhygienia

■  Nordic Products

■  HoReCa

■  Teollisuus

■  Elintarviketeollisuus 

■  Alkutuotanto

■  Sopimusvalmistus

Estko AS johtamisjärjestelmä vastaa ISO-standardeja ja yritykse

professional 
detergents

Euroopan unionin ympäristömerkki otettiin käyttöön vuonna 1992. Tämän merkin myöntämistä koordinoi Euroopan 

unionin ympäristömerkintälautakunta (EUEB). Euroopan unionin ympäristömerkin tavoitteena on kannustaa ympäris-

töön vähemmän vaikuttavien tuotteiden kehittämistä, valmistusta, mainontaa ja käyttöä. Samalla se tarjoaa kuluttajille 

parempaa tietoa tuotteen ympäristövai-kutuksista ja helpottaa valintojen tekemistä.

Biologisesti hajoava, sisältää 
kasviöljyjohdannaisia

Siivous on avainasemassa päivittäisessä ympäristötyössä 
Green Key -kohteissa. Ympäristövastuullinen siivous optimoi 
kemikaalien, materiaalien, energian ja veden käytön ja 
kulutuksen päivittäisessä työssä. Estko AS on mm. ISO 140001 
-sertifioitu tuotantolaitos ja tuotevalikoimastamme löydät 
useita Green Key -kriteerit täyttäviä tuotteita. Kysy lisää.

WC-altaan pesuun tarkoitettu 

Ruostumattomien teräspintojen 
puhdistukseen

valmiste

Käsiastianpesuaine

Keittiön yleispuhdistusaine (lattiat 
ja pinnat)

Puulattioille tarkoitettu valmiste

Matoille tarkoitettu valmiste 

Kokolattiamatoille tarkoitettu 
valmiste 

Pesuhuoneen pesuun tarkoitettu 
valmiste

WC-tilojen pesuun tarkoitettu 
valmiste

Viemärin puhdistusaine

Kalkinpoistoaine

Koville lattiapinnoille tarkoitettu 
valmiste

Pinnoille ja huonekaluille 
tarkoitettu valmiste

Käsin tehtävään puhdistukseen 
tarkoitettu valmiste

Painepesulaitteen kanssa 
käytettävä valmiste

Painehuuhtelukoneen kanssa 
käytettävä valmiste 

Lattioiden käsin suoritettavaan 
puhdistukseen tarkoitettu 
valmiste

Lattianhoitokoneen kanssa 
käytettävä valmiste

Ikkunoiden ja lasipintojen 
puhdistukseen tarkoitettu 
valmiste

Käsinpesu

Tuotetta käytetään 
ruiskuttamalla

Yhdistelmäkoneen 
kanssakäytettävä valmiste

Siivousaineen pH

Käyttöliuoksen pH

8

Siivousaineen annostus10-20 ml

1 L

Suositeltu säilytyslämpötila

  5°C

 25°C

Lattioiden suojaukseen 
tarkoitettu valmiste 

Kuvamerkkejä



MediFresh Premium
Nestesaippua 3in1

Nestesaippua 3in1 on käsien, hiuksien ja koko kehon pesuun 
soveltuva tuote usein toistuvaan käyttöön. Pitää ihon 
pehmeänä. Nestesaippua 3in1 sisältää ihoa suojaavia aineita, 
jotka estävät ihon kuivumista. Hajustettu.

85600 - 12 x 0,5 L
85601 - 10 x 1 L dispensopakkaus
85602 - 3 x 5 L

MediFresh Voima
Käsienpesuaine

Tehokkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi työpajoissa, huoltamoissa, tehtaissa jne. 
MediFresh Voima on hankausaineita ja liuottimia sisältämätön 
nestesaippua, joka ei vahingoita käsiä. Tuote on tarkoitettu 
hyvin likaisten käsien puhdistamiseen. Poistaa tehokkaasti 
pihkaa, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, tervaa, maalia ja muuta 
likaa. Tuotteeseen sisältyvät syväpuhdistavat tensidit ja 
saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suojaavia ja 
pehmittäviä ainesosia.

85616 - 12 x 0,5 L
85617 - 10 x 1 L dispensopakkaus
85618 - 3 x 5 L

MediFresh Tuoksu-ja
väriaineeton nestesaippua
Tuoksu- ja väriaineeton yleiskäyttöinen nestesaippua 
päivittäiseen käsien ja koko vartalon pesemiseen. Sopii 
päivittäiseen käyttöön sekä kotona että julkisissa laitoksissa. 
Värittömänä ja hajusteettomana tuote sopii erittäin 
hyvin käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Iho- ja 
ympäristöystävällinen tuote. Sisältää ihoa pehmentäviä ja 
kosteuttavia ainesosia. Poistaa lian nopeasti ja tehokkaasti. 
Sopii myös usein toistuvaan käyttöön. pH 6.

85609 - 12 x 0,5 L
85610 - 10 x 1 L dispensopakkaus
85611 - 3 x 5 L

MediFresh Hajusteeton Premium
Nestesaippua 3in1

Hajusteeton Nestesaippua 3in1 on käsien, hiuksien ja koko 
kehon pesuun soveltuva tuote usein toistuvaan käyttöön. Pitää 
ihon pehmeänä. Nestesaippua sisältää ihoa suojaavia aineita, 
jotka estävät ihon kuivumista. Hajusteeton.

85606 - 12 x 0,5 L
85607 - 10 x 1 L dispensopakkaus
85608 - 3 x 5 L



MediFresh Käsihuuhde Pro

aine ammattikäyttöön elintarviketeollisuudessa, julkisissa ja 
terveydenhoitolaitoksissa sekä muissa yrityksissä, joille on 
asetettu korkeammat hygieniavaatimukset ja joissa käsien 

seuraavien EN-standardien vaatimukset: EN 1500, EN 1276 ja 
EN 1650.

MediFresh Care
Hajusteeton kuivan ja herkän ihon 
kosteusvoide

MediFresh Hajusteeton Pesuvoide
Hajusteeton pesuvoide on voidemainen hellävarainen 
pesuemulsio ihon puhdistamiseksi ilman saippuaa ja vettä. 
Tuote on erityisesti kehitetty herkkäihoisille, ja sitä käytetään 
ihon hygieniaan pääasiassa inkontinenssi- ja vuodepotilailla. 
Pesuvoidetta ei tarvitse huuhdella pois, toisin kuin saippuaa ja
vettä käytettäessä. Dermatologisesti testattu. Puhdistaa, 
suojaa ja kosteuttaa ihoa. Jättää ihon puhtaaksi ja raikkaaksi 
sekä ehkäisee hajuja.

85613 - 12 x 250 ml 85614 - 12 x 0,5 L

MediFresh Käsihuuhde

ammattikäyttöön elintarviketeollisuudessa, julkisissa ja 
terveydenhoitolaitoksissa sekä muissa yrityksissä, joille on 
asetettu korkeammat hygieniavaatimukset ja joissa käsien 

seuraavien EN-standardien vaatimukset: EN 1500, EN 1276, 
EN 1650, EN 13727, EN 13624.

85630 - 250 x 2 ml 
85612 - 24 x 100ml
85603 - 12 x 0,5 L
85604 - 10 x 1 L dispensopakkaus
85605 - 3 x 5 L

85629 - 12 x 0,5 L
85621 - 10 x 1 L dispensopakkaus
85620 - 3 x 5 L

Kosteusvoide Pesuvoide

MediFresh Care on kosteusvoide päivittäiseen käyttöön ja ihon 
hoitoon. Kosteusvoide on tarkoitettu käsien ja koko kehon 
päivittäiseen hoitoon ja tuote soveltuu erityisesti käytettäväksi 
kuivan ja herkän ihon hoidossa. MediFresh Care sisältää ihoa 
ravitsevia ja kosteuttavia aineita. Tuote sopii erityisen hyvin 
käytettäväksi hoitolaitoksissa, joissa 
välttämätön ja usein toistuva käsien-
pesu sekä antiseptiikka voivat 
vahingoittaa ihon luonnollista 
suojakerrosta, samoin aloilla, joilla 
hajusteeton käsienhoito on pakollista. 
MediFresh Care imeytyy nopeasti eikä 
jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi.

Käsien peseminen
Huuhtele kädet haalealla 
vedellä ja annostele 
1 annos käsienpesunestettä.

Pese kädet huolellisesti 
ranteisiin asti.

Kiinnitä erityistä huomiota 
sormenpäihin, sormien 
väleihin ja peukaloihin.

Huuhtele kädet siten, että vesi 
valuu ranteista alaspäin.

Kun olet pessyt kädet, kuivaa ne 
paperipyyhkeeseen hankaamatta 
ja sulje sitten hana samalla 
paperipyyhkeellä.

Dispenso seinäteline Dispenso seinäteline lukittava

971500 - 6 cm 
971400 -14 cm

971700 - 6 cm 
971600 -14 cm



Plano Multi
Yleispuhdistusaine, 
hajustamaton

Heikosti emäksinen ja hajusteeton yleispuhdistusaine. Plano 
Multi soveltuu päivittäiseen puhdistukseen kaikille vettä 
sietäville pinnoille sekä käsi- että konemenetelmiin. Erinomainen 
saippuaton vaihtoehto linoleumille. Muita käyttökohteita 
saniteettitilat ja tekstiilipinnat. Myös siivoustekstiilit.

Plano Fresh
Yleispuhdistusaine 

Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine Plano Fresh soveltuu 
päivittäiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoille 
sekä käsiettä konemenetelmiin. Hyvä tahranpoistokyky. 
Soveltuu hyvin myös saniteettitilojen puhdistukseen.

Plano Windows
Lasipintojen puhdistusainetiiviste

Plano Windows puhdistaa tehokkaasti ikkunat, lasiovet, 
peilit, emali-, polttomaalatut ja muut sileät pinnat. Poistaa 
tehokkaasti noen, rasvalian, ja sormenjäljet. Soveltuu hyvin 
myös käsin suoritettavaan astianpesuun. Jättää puhdistetun 
pinnan täysin kirkkaaksi.

091323 - 6 x 1 L
091322 - 3 x 5 L

091325 - 6 x 1 L
091324 - 3 x 5 L

091334 - 6 x 1 L

Plano Handy
Käsiastianpesuaine

Plano Handy on tarkoitettu käsin suoritettavaan astioiden 
pesuun. Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä 
myös viileässä vedessä. Miedon koostumuksen ja karbamidin 
ansiosta Plano Handy ei kuivata käsiä. Tuotetta voi käyttää 
myös tasopintojen puhdistamiseen.

091320 - 3 x 5 L
030176 - 6 x 1 L
030177 - 12 x 500ml 

9

1-6 ml

1 L

1-6 ml

1 l 8,5

1-8 ml

1 L 7-8

2-5 ml

5 L

7

Perus & yleispuhdistusaineet

Ammattisiivous
Elintarviketeollisuus

Plano Universal
Yleispuhdistusaine – puskuroimaton

Kaikkien vettä sietävien pintojen ja kaikentyyppisten lattioiden 
pesuun: lakattujen, öljyttyjen ja vahattujen lattioiden, parketin, 
laminaatin, linoleumin ja PVC-, klinkkeri- ja kivilattioiden päivit-
täiseen pesuun. Sopii myös vahattujen lattioiden ja muiden vettä 
sietävien pintojen puhdistamiseen. Neutraali saippuaton tehokas 
pesuaine, joka ei jätä pesujälkiä ja jota ei tarvitse huuhdella. 
Lievästi vaahtoava, sopii kaikkien vettä sietävien pintojen käsin- 
ja koneella pesuun. Tuote ei vahingoita maalattuja tai vahattuja 
pintoja eikä linoleumia.

091341 – 6 x 1 L 
091342 – 3 x 5 L

2-10 ml

1 L 7-8

UUSI!



Plano Sanilin
Sanitettitilojen puhdistusaine

Plano Sanilin sopii kosteiden tilojen kaikkien pintojen 
päivittäiseen puhdistukseen. Sillä voi puhdistaa WC:t, 
pesuhuoneet, uimahallit ja saunat. Säännöllisesti käytettynä 
ehkäisee kalkkisaostuman muodostumista. Plano Sanilinin 
sisältämät aineosat eliminoivat epämiellyttävän hajun aineosat.

Plano Acido
Heikosti hapan saniteettitilojen
yleispuhdistusaine

Plano Acido sopii kosteiden tilojen kaikkien pintojen päivittäiseen
puhdistukseen. Sillä voi puhdistaa WC:t, pesuhuoneet, uimahallit 
ja saunat. Heikosti hapan koostumus ehkäisee kalkkisaostuman 
muodostumista kovissakin vesiolosuhteissa.

Plano Sansil
Geelimäinen lievästi hapan kosteiden
tilojen puhdistusaine

Poistaa tehokkaasti rasva- ja saippuajäänteet kaakeli- ja 
posliinipinnoista. Säännöllisesti käytettynä estää kalkki- ja 
virtsaainekertymien synnyn. Happamien ominaisuuksien 
vuoksi ei sovi marmorin ja kalkkikiven puhdistukseen. Sopii 
kosteissa tiloissa kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen 
puhdistukseen WC:t, pesutilat, uima-altaat, saunat jne.

091329 - 6 x 1 L
091328 - 3 x 5 L

091340 - 6 x 1 L
091339 - 3 x 5 L

027359 - 6 x 1 L
027354 - 3 x 5 L

Saniteettitilojen puhdistusaineet

4-5

1-10 ml

1 L

2-10 ml

1 l 4-59-10

1-10 ml

1 L

Plano QuickDes

ja elintarvikekaupoissa. Sopii käytettäväksi elintarvikkeiden 
kanssa kosketuksissa olevilla pinnoilla. Tuote on hajuton ja 
väritön. Ei vaadi huuhtelua. Tuotteen teho on testattu EN1276, 
EN1650 ja EN13697 standardien mukaisesti.

Plano QuickDes STRONG
Käyttövalmis nopeavaikutteinen alkoholipohjainen 

päiväkodeissa jne. pöytäpintojen, ovenkahvojen, katkaisimien 

elintarvikekaupoissa. Tuotteen teho on testattu EN 1276, EN 
1650, EN 13697, EN 13727 standardien mukaisesti. Etanolin 
tuoksuinen väritön neste. Vaikutusaika 30 sekuntia. Haihtuu 
pinnoilta jälkiä jättämättä. Huuhtelu ei ole tarpeen. 

030154 - 6 x 0,5 L
030123 - 3 x 5 L

030156 - 6 x 0,5 L
030157 - 3 x 5 L

2,3



Erikoispuhdistusaineet

Plano Desiklor

-
jen puhdistukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee kä-
sittelemättömiä puupintoja ja säännöllisesti käytettynä estää 
niiden tummumisen.

Plano DW-Bac 

lasten- ja terveydenhoitolaitoksissa sekä elintarvikkeita 
käsittelevissä yrityksissä. Auttaa säilyttämään tarvittavan 
hygieniatason suihku-, käymälä- ja saunatiloissa. Poistaa 
tiloista epämiellyttävät hajut, hävittää bakteerit, hiivat ja 
homesienet. Tuote on hajuton.

091338 - 12 x 1 L
091337 - 3 x 5 L 099005 - 3 x 5 L

Plano Dexbrite

tehokkaasti esim. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä ja 
saniteettitiloissa. Dexbrite jättää raikkaan tuoksun. Tuote sopii 
sekä käsi- että konemenetelmiin.

091336 - 6 x 1 L
091335 - 3 x 5 L

10-12 ml

1 L

2-6 ml

1 L 9

10-250 ml

1 L

   5°C

  25°C

Tuotteen desinfektioteho (EN 13697 ja EN 13704) on todettu 
Kansanterveystieteenlaitoksen (KTTL) laboratoriossa 02/2009.

Plano Dw-Bac on hajusteeton kvattipohjainen desinfioivapuhdis-
tusaine pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin mm. ammat-
tikeittiöissä, myymälöissä ja liikuntatiloissa.

10,5

Teho- ja erikoisaineet



Plano Hapan
Hapan puhdistusaine 

Plano Hapan poistaa tehokkaasti vaikeatkin ruoste-, kalkki-, 
virtsakivi- ja mineraalisaostumat. Sopii kivi-, posliini-, teräs- 
ja kaakelipinnoille. Soveltuu myös saunan lauteiden ym. 
käsittelemättömien puupintojen puhdistukseen. Ei sovellu 
maalatuille, vahatuile eikä emaloiduille pinnoille.

091330 - 6 x 1 L
091331 - 3 x 5 L

Plano Odorclean
Hajunpoistoaine

Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti 
käytettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on 
erikoisaine paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja 
kalanjalostuslaitokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat 
sekä jäteastioiden ja viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean 
on biologisti hajoava tuote, jota on turvallista käyttää.

78028031 - 6 x 1 L 
78028032 - 3 x 5 L

1-3 ml

1 l 6,5

2

20-50  ml

1 L

Teho- ja erikoisaineet

Plano Graffiti Remover
Erikoispesuaine maalin ja maalin 
jäänteiden poistamiseen

098735 - 6 x 1 L
098898 - 3 x 5 L

Plano Groffi  
Peruspesu- ja rasvanpoistoaine 

Emäksinen tehopuhdistusaine eläin- ja kasvirasvalian poistoon 
saniteetti- ja muissa kosteissa tiloissa (uimahallit, saunat) sekä 
elintarviketeollisuudessa ja ammattikeittiöissä. Sopii sekä käsi- 
että konementelmiin.

091327 - 6 x 1 L 
091326 - 3 x 5 L

2-40 ml

1 l 12

Erityinen käyttövalmis pesuaine maalin ja maalin jäänteiden 
poistamiseen pinnoista. Kirkas viskoosi neste, jolla on mieto 
tuoksu. Geelimäisen koostumuksen ansiosta pysyy hyvin 
pystysuoralla pinnalla

Teho- ja erikoisaineet

Plano ColorTex Gel
Pesugeeli

Geelimäinen pesuaine värillisen pyykin konepesuun lämpötia 
30–60 oC. Noudata vaatevalmistajan suosittelemia pesuohjeita. 
Ei saa käyttää villan ja silkin pesemiseen! Pesugeeli sisältää 
vaatteen värejä suojaavaa ainetta. Koostumus sisältää myös 
vedenpehmennintä, joka auttaa välttämään kalkin kertymistä 
pesukoneeseen. Tuote ei sisällä huuhteluainetta, valkai 
suainetta, zeoliittia, fosforiyhdisteitä eikä väriaineita. Miedosti 
hajustettu.

Plano MopTex Gel
Pesugeeli

Geelimäinen pesuaine siivoustekstiilien, mikrokuitumoppien 
ja liinojen konepesuun lämpötilassa 40–95 oC. Sopii myös 
tekstiilien pesuun elintarvikkeita käsittelevissä yrityksissä. 
Tuote ei sisällä huuhtelu ainetta, valkaisuainetta, zeoliittia, 
fosforiyhdisteitä eikä väriaineita. Pesugeeli on helposti 
huuhdeltavissa pois, mopeista tulee pesun jälkeen pehmeän ja 
raikkaan näköisiä.

Plano Drain Opener
Nestemäinen viemäritukosten avaaja

Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten 
hajottamiseen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti 
rasva-, saippua- ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. 

030179 - 5 x 2 L 030181 - 5 x 2 L

056206 - 12 x 1 L 
056207 - 3 x 5 L

Plano Torpa
Viemäritukosten avaaja

Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. 
Hajottaa tehokkaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä 

hajun.

030149 - 15 x 550 g

10-20 ml

1 kg 8,5

10-12 ml

1 kg 8

14
14

  10°C



Teho- ja erikoisaineet

Plano Vaahto Veks
Vaahtonestoaine

Veden dispergoituva vaahdon muodostumista estävä aine. 
Soveltuu hyvin teollisuudessa ja kammio- ja tunnelityyppisiin 
osienpesukoneisiin, jätevedenpuhdistamoihin sekä siivouksessa 
vesiimureihin ja yhdistelmäkoneisiin.

78028033 - 6 x 1 L

1-3 ml

1 l 7

Plano AC 16 Plus
Erikoispuhdistusaine 

Erikoispuhdistusaine erityisesti kuljetuskaluston, moottoreiden 
ja huoltohallien pesuun. Tehoaa hyvin öljy- ja rasvalikaan sekä 
maantie pikeen ja -suolaan. Pesun jälkeen pinta on kirkas ja 
vettä hylkivä. Tuote on kasviöljyjohdannainen ja biologisesti 
hajoava sekä liuotinvapaa.

78028002 - 6 x 1 L
78028003 - 3 x 5 L
78028004 - 25 L
78028005 - 200 L
78028006 - 1000 L

10

Plano Glue Off
Liimajälkien poistaja

Sisältää orgaanisia liuottimia, jonka ansiosta poistaa 
tehokkaasti etiketeistä ja teipeistä jääneet liimajäljet. Ei sovi 
käytettäväksi pinnoilla, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeisiin. 
EI SAA käyttää maalatuilla pinnoilla! Erikoispuhdistusaine 
liimajälkien poistamiseen metalli-, lasi-, PVC- ja keraamisilta 
pinnoilta. Poistaa myös kuulakynän ja korostuskynän jälkiä.

28005 - 12 x 0,5 L

Mattojen ja tekstiilipintojen pesuaine

Sopii kaikenlaisten mattojen, tekstiilipintojen, pehmeiden 
kalusteiden ja auton istuinten konepesuun. Ominaisuuksiltaan 
antistaattinen emäksinen lievästi vaahtoava pesuaine, jonka 
sisältämät luonnossa hajoavat pinta-aktiiviset aineet yhdessä 
fosfaattien kanssa poistavat tehokkaasti lian ja tahrat kaiken 
laisista matoista ja tekstiilipinnoilta. Poistaa epämiellyttävät 
hajut.

027004 – 6 x 1 L
027005 – 3 x 5 L

10–100 ml

1 L

9,5

Biologisesti hajoava, 
sisältää kasviöljyjohdannaisia

Plano PRO Toilet Gel
WC- ja pisoaari-altaan puhdistusaine

Kalkkikertymien, ruosteen ja virtsaainekertymien poistamiseen 
WC-istuimista ja pisoaareista, näiden puhdistamiseen ja 
raikastamiseen. Geelimäisen koostumuksen ansiosta pysyy 
hyvin pystysuoralla pinnalla. Voimakkaasti hapan koostumus 
mahdollistaa sen, että tuote hajottaa tehokkaasti kaikki 
kertymät ja hävittää niissä elävät bakteerit. Sisältää lisäksi 
biohajoavia pintaaktiivisia aineita, joilla on hyvä pesuvaikutus. 
Pestyistä pinnoista tulee likaa hylkiv, jonka ansiosta 
pesukertojen välinen aika pitenee.

027364 - 8 x 0,75 L

< 1

Prodifa 3in1 Urinaalitabletti 
ProdiTabin pisuaaritabletit puhdistavat pisuaaria ja poistavat 
siitä hajuja, estävät kalkin muodostumista, liukenevat täysin. 
Ympäristöä säästävät ja raikkaan tuoksuiset Fragrant Pissoier-
tabletit. Tuote auttaa poistamaan epämiellyttäviä hajuja ja 
varmistaa raikkaan tuoksun pitkäksi aikaa. Tabletit eivät sisällä 
fosfaatteja (kemiallisia suoloja) eikä niillä ole entsymaattista 
vaikutusta.

005844 - 1 kg (pakkaus ca 34 tablettia)

Prodifa Urinaaliritilä + tabletti
3 in 1 pisuaariritilä runsaasti pinta-aktiivisia aineita sisältävä 
tuote, joka raikastaa pisuaaria pitkän ajan kuluessa ja auttaa 
tehokkaasti vapautumaan epämiellyttävistä hajuista, ja 
entsyymien ansiosta poistaa lian ja kalkin. Ritilä on valmistettu 
siten, että se pysäyttää vierasesineet (tupakat, paperin, 
purukumin yms.) ennen kuin ne joutuvat viemäriin.

005865 - (pkt 12 ritilää)

Teho- ja erikoisaineet



Keittiön puhdistusaine kaikkien vedenkestävien pintojen puhdis-
tamiseen, kuten ruostumaton teräs, työtasot, keraamiset liedet, 
lasipinnat jne.
Biohajoavia pinta-aktiivisia aineita sisältävä keittiöpintojen 
puhdistusaine, joka poistaa helposti rasvan ja muun lian. Puhdis-
taa pinnat jälkiä jättämättä ja jättää huoneeseen miellyttävän 
raikkaan tuoksun. Tuotetta ei ole tarkoitettu suurten pintojen 
puhdistamiseen.

Soveltuu suihkukaappien, pesualtaiden ja hanojen sekä keraa-
misten ja lasitettujen pintojen puhdistamiseen. Ei saa käyttää 
marmorilla ja muilla happoherkillä pinnoilla.
Sisältää orgaanisia happoja, minkä ansiosta poistaa tehokkaasti 
saippuajäämät, vesitahrat ja kalkkikertymät. Pinta-aktiivisia 
aineita sisältävä tuote auttaa poistamaan rasvaista likaa, esim. 
ihon rasva-aineita suihkukaapin seinistä. Pinta-aktiivinen aine on 
helposti biohajoava. Tuotetta ei ole tarkoitettu suurten pintojen 
puhdistamiseen.

091344 - 6 x 500ml 091343 - 6 x 500ml

Käyttövalmiit pesu-ja puhdistusaineet

Plano Clean Bathroom
Kylpyhuone

Plano Clean Kitchen
Keittiöpinnat

Plano Quick Cleaner
Käyttövalmis yleispuhdistusaine

  neikkiak eniasutsidhupsiely simlavöttyäk no renaelC kciuQ onalP
vettä ja emäksiä sietävien pintojen puhdistukseen. Poistaa 
tehokkaasti rasvatahroja ja sormenjälkiä kovilta ja kiiltäviltä 
pinnoilta. Tuote jättää pinnale likaahylkivän näkymättömän 
kalvon. Sopii lasipintojen puhdistukseen.

091316 - 6 x 0,5 L
091319 - 3 x 5 L

8

091317 - 6 x 0,5 L 
091318 - 3 x 5 L

8

9,8 2,1

Plano Glass Cleaner
Lasipintojen puhdistusaine

Plano Glass Cleaner on käyttövalmis puhdistusaine erityisesti 
lasille, peileille, teräkselle ja muille kiiltäville pinnoille. Sopii 
myös kovien kalustepintojen päivittäiseen puhdistamiseen.

UUSI! UUSI!



Vahanpoistoaine

Step 1 Off  Super
Tehokas vahanpoistoaine

Tehokas vahanpoistoaine vettä ja emäksiä sietäville 
lattiapinnoitteille. Sopii vaikeasti poistettavan vahan poistoon. 
Ei saa käyttää linoleumilattioilla. Liuos levitetään pinnalle 
ja sen annetaan vaikuttaa 5–10 minuuttia. Pinta käsitellään 
lattianhoitokoneella ja liuos poistetaan pinnalta imurilla. Pinta 
huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua kunnolla ennen 
vahausta.

098791 - 3 x 5 L

100-160 ml

1 L 13

Step 1 Off  
Huuhteluvapaa vahanpoistoaine

Huuhteluvapaa, matalavaahtoinen vahanpoistoaine vettä ja 
emäksiä sietäville koville lattiamateriaaleille. STEP 1 Off  sopii 
myös muiden kovien pintojen kuten klinkkerin, kaakelin ja 
puupintojen peruspesuun. Kerää irtoroskat lattialta. Levitä liuos, 
anna vaikuttaa 2-3 min. Harjaa pinta kevyesti, anna vaikuttaa 
vielä 2 min. Poista liuos lattialta vesiimurilla/yhdistelmäkoneella. 
Pyyhi pinta lopuksi kostealla siivouspyyhkeellä tai mopilla.

091315 - 6 x 1 L 
091314 - 3 x 5 L

100-200 ml

1 L

10-20 ml

1 L

13

Step 1 Off  Lino
Vahanpoistoaine linoleumille

Peruspuhdistus- ja vahanpoistoaine linoleumille. Sopii myös 
muun kovan lattiamateriaalin pintapesuun. laadusta riippuen 
0,4-1 l /5 l viileää vettä. Kerää irtoroskat lattialta. Levitä liuos, 
anna vaikuttaa 5-10 min. Harjaa pinta, poista liuos lattialta 
vesi-imurilla /yhdistelmäkoneella. Pese pieni alue kerrallaan, 
linoleumi ei siedä seisovaa vettä. Pyyhi pinta lopuksi kostealla 
siivouspyyhkeellä tai mopilla. Anna lattiapinnan kuivua ennen 
vahan levittämistä.

091301 - 3 x 5 L

100-200 ml

1 L

20-40 ml

1 L

10



Vahat

Step 2 Glance
Kiiltävä lattiavaha

Korkeakiiltoinen lattiavaha kovalle lattiamateriaalille (ei puulle).
Lattiavaha on nopea levittää ja pinnan ylläpitohoito helppoa. 
Muodostaa lattialle erittäin hyvin kulutusta kestävän pinnan. 
Sisältää lämpömuovautuvia polymeereja. Lattiavaha käytetään 
sellaisenaan 2-3 kerrosta, ei laimenneta. Pintapese tai 
peruspese lattia puhtaaksi liasta ja vanhasta vahasta. Varmista 
ennen vahausta, että lattiapinta on täysin kuiva. Levitä yksi ohut 
kerros lattiavahaa lattialle tarkoitukseen soveltuvalla mopilla. 
Anna vahakerroksen kuivua hyvin ennen toisen vahakerroksen 
levittämistä. Kaksi vahakerrosta tekee vahakalvosta hyvin 
kulutusta kestävän.

Step 2 Semi Glance
Puolikiiltävä lattiavaha

Puolikiiltävä lattiavaha koville lattiamateriaaleille (ei puulle). 
Vaha on nopea levittää ja helppo pitää puhtaana. Vahapintaa 
voidaan tarvittaessa kiillottaa SHS-menetelmällä. Jättää 
lattiapintaan silkkimäisen kiillon, joka kestää pitkään. 
Lattiavaha käytetään sellaisenaan 1-2 kerrosta, ei laimenneta. 
Pintapese tai peruspese lattia puhtaaksi liasta ja vanhasta 
vahasta. Varmista ennen vahausta, että lattiapinta on täysin 
kuiva. Levitä yksi ohut kerros lattiavahaa lattialle tarkoitukseen 
soveltuvalla mopilla. Anna vahakerroksen kuivua hyvin. Levitä 
tarvittaessa toinen vahakerros.

091302 - 3 x 5 L
091304 - 6 x 1 L 
091303 - 3 x 5 L

Step2 Matt
Matta lattiavaha

Matta lattiavaha koville lattiamateriaaleille (ei puulle). Helppo 
vaha levittää. Jättää lattiapintaa suojaavan mattamaisen 
himmeän vahakalvon, joka on helppohoitoinen. Suosittelemme 
erityisesti linoleumin suojaukseen. Lattiavaha käytetään 
sellaisenaan 1-2 kerrosta, ei laimenneta. Pintapese tai 
peruspese lattia puhtaaksi liasta ja vanhasta vahasta. Varmista 
ennen vahausta, että lattiapinta on täysin kuiva. Levitä yksi ohut 
kerros lattiavahaa lattialle tarkoitukseen soveltuvalla mopilla. 
Anna vahakerroksen kuivua hyvin ennen toisen vahakerroksen 
levittämistä. Toinen kerros lisää kulutuksen kestoa. Linoleumille 
suosittelemme vain yhtä ohutta vahakalvoa.

091357 - 3 x 5 L

Step 2 Korona
Lattiavaha kovaan kulutukseen

Täyteläinen ja nopeasti peittävä lattiavaha koville 
lattiamateriaaleille (ei puulle). Jättää erittäin kovaa 
kulutusta kestävän pinnan, joka sietää melko hyvin 
alkoholia esim. käsihuuhteita. Vahapinnan kiiltävyyttä 
voidaan lisätä kuivakiillottamalla pintaa nopeakierroksisella 
lattianhoitokoneella. Lattiavaha käytetään sellaisenaan (1-2) 
ohutta kerrosta. Pintapese tai peruspese lattia puhtaaksi liasta 
ja vanhasta vahasta. Varmista ennen vahausta, että lattiapinta 
on täysin kuiva. Levitä yksi ohut kerros lattiavahaa lattialle 
tarkoitukseen soveltuvalla mopilla. Anna vahakerroksen kuivua 
hyvin. Erityistilanteissa levitä toinen vahakerros.

091356 - 3 x 5 L

 1 L

50-80 m2

 1 L

50-80 m2

 1 L

50-80 m2

 1 L

50-80 m2

Lattianpuhdistus- ja suojaaineet

Step3 Laminate
Laminaattilattioiden pesuaine

Laminaattilattioiden puhdistusaine, joka sopii myös lakattujen 
ja öljyttyjen parkettien, linoleumin, klinkkeri- ja kivilattioiden 
sekä muovilattioiden päivittäiseen puhdistukseen. Voi käyttää 
vahatuilla pinnoilla.

020454 - 6 x 1 L 
020455 - 3 x 5 L

091309 - 6 x 1 L 
091308 - 3 x 5 L

3 ml

1 L 7

Vahat

Step 2 Parket
Parkettivaha

Kiiltävä lattiavaha lakatulle puulle ja parketille (ei sovi 
linoleumille). Se suojaa lattiaa naarmuilta ja kulutukselta sekä 
auttaa peittämään jo syntyneitä kulumisen jälkiä. Levitä Step 
2 Parket puhtaalle lattiapinnalle. Poista tarvittaessa tahrat ja 
irtolika. Vanhaa vahakerrosta ei tarvitse kuitenkaan poistaa, 
koska uusi vahakerros ‘poistaa’ samalla vanhan kerroksen. 
Anna pestyn parketin kuivua hyvin ennen vahausta. Levitä 
Step 2 Parket hieman vedellä nihkeytetyllä vahausmopilla tai 
pyyhkeellä. Lopuksi anna vahan kuivua 15-30 min.

Step 2 Stone
Kivi-ja keraamisten lattioiden suoja-aine

Step 2 Stone on vesipohjainen huokoisten kivi- ja keraamisten 
lattioiden kyllästysaine sisä- ja ulkotiloihin. Muodostaa 
näkymättömän suojan kivilattioille. Estää veden, öljyn ja 
muun lian tunkeutumista kiven ja saumojen sisälle. Helpottaa 
ylläpitosiivousta. Helppo levittää ja kuivuu nopeasti. Step Stone 
on käyttövalmis kyllästysaine.

091313 - 6 x 1 L 
091312 - 3 x 5 L

020446 - 6 x 1 L 
020445 - 3 x 5 L

 1 L

50 m2

Step 3 Power
Tehopuhdistusaine lattioille.
Hajustamaton

Tasopintojen tehopuhdistusaine erityisesti lattiapinnan sään-
nölliseen ylläpitohoitoon. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja 
kiiltävän pinnan. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdistelmä-
konekäyttöön ja painehuuhtelulaitteisiin. Erityisesti runsaasti 
likaantuneen lattiapinnan säännöllinen ylläpitosiivous esim. 
porrashuoneet, aulatilat, koulut, kauppakeskukset, erityisesti 
klinkkerin ja kiven puh-
distukseen ja hoitoon. 
Soveltuu hyvin myös 
muille tasopinnoille esim. 
seinät kalustepinnat jne. 
Erittäin tehokas sähköi-
sesti kiinnittyneen hiuk-
kaslian poistoon esim. 
noki. Muita käyttökoh-
teita saniteettitilat ja 
tekstiilipinnat.
Myös siivoustekstiilien 
pesuun.

9-10

1-10 ml

1 L



Step 3 Uniwash Lilac
Neutraali lattianpesuaine,
syreenintuoksuinen

Lievästi vaahtoava ominaisuuksiltaan antistaattinen neutraali
pesuaine, joka sopii lakattujen, öljyttyjen ja vahattujen 
lattioiden, parketin, laminaatin, linoleumin ja PVC-, klinkkeri- ja 
kivilattioiden päivittäiseen pesuun. Sopii myös muiden vettä 
sietävien pintojen puhdistamiseen.

Step 3 Uniwash
Neutraali pesuaine kaikille
vettäsietäville pinnoille

Lievästi vaahtoava ominaisuuksiltaan antistaattinen neutraali
pesuaine, joka sopii lakattujen, öljyttyjen ja vahattujen lat-
tioiden, parketin, laminaatin, linoleumin ja PVC-, klinkkeri- ja 
kivilattioiden päivittäiseen pesuun. Sopii myös muiden vettä 
sietävien pintojen puhdistamiseen.

020441 - 6 x 1 L
020443 - 3 x 5 L

020440 - 6 x 1 L
020442 - 3 x 5 L

Step 3 Fix
Lattiapintojen
puhdistus-ja hoitoaine

Lattiapinnan puhdistukseen, hoitoon ja suojaukseen 
vahaamattomalle ja vahatulle pinnalle soveltuva hoitava 
puhdistusaine. Sisältää polymeerejä, jotka muodostavat 
lattiapintaa suojaavan kalvon.

091311 - 6 x 1 L 
091310 - 3 x 5 L

Lattianpuhdistus- ja suojaaineet

0,6-6 ml

1 L 7-8

0,6-6 ml

1 L 7-8

5-40 ml

1 L 8,5





ESTKO NORDIC OY
Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Y-tunnus: 2792034-1
Sähköposti: etunimi.sukunimi@estkonordic.fi

 
Myynti / Tilaukset

Puhelin (+358) 40 686 5870, klo 8.00 – 16.00
Sähköposti: myynti@estkonordic.fi

(Tilaukset koskevat vain yritysasiakkaita)

www.estkonordic.fi


