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Teollisuus



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

Biologisesti hajoava, sisältää kasviöljyjohdannaisia

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.
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 10-20 ml

1 L

  5°C

 25°C
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Matoille tarkoitettu valmiste Siivousaineen pH

Autonmoottorin pesuun
tarkoitettu valmiste 

WC-tilojen pesuun
tarkoitettu valmiste

Moottoripyörän pesuun
tarkoitettu valmiste

Ikkunoiden ja lasipintojen
puhdistukseen
tarkoitettu valmiste

Kuljetuskaluston pesuun
tarkoitettu valmiste

Keittiön yleispuhdistusaine
(lattiat ja pinnat)

Auton pesuun
tarkoitettu valmiste

Käsienpesu

Kokolattiamatoille tarkoitettu 
valmiste 

Käyttöliuoksen pH

Työvälineiden pesuun
tarkoitettu valmiste

Viemärin puhdistusaine

Veneen pintojen pesuun
tarkoitettu valmiste

Käsin tehtävään
puhdistukseen
tarkoitettu valmiste

Matkailuajoneuvon pesuun
tarkoitettu valmiste

Painehuuhtelukoneen kanssa 
käytettävä valmiste 

10-20 ml Siivousaineen annostus

Ruohonleikkurin pesuun
tarkoitettu valmiste

Suositeltu säilytyslämpötila

VannepesuainePinnoille ja huonekaluille
tarkoitettu valmiste

Työkoneiden pesuun
tarkoitettu valmiste

WC-altaan pesuun
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 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 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 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

85613 - 12 x 250 ml

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 

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 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 0,5L 
030123 – 3 x 5L

030156 – 6 x 0,5L 
030157 – 3 x 5L

2,3

Plano Desiklor

pintojen puhdistukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee 
käsittelemättömiä puupintoja ja säännöllisesti käytettynä 

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 5L

Plano Dexbrite

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

091336 - 6 x1 L 
091335 - 3 x 5 L

10-12 ml

1 L

2-6 ml

1 L 9

10-250 ml

1 L 11,5
10,5

   5°C

  25°C

estää niiden tummumisen. 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.



Plano Vannepesuaine
Pesulaitteissa käytettävä emäksinen pesuaine vanteiden 
ja renkaiden pesuun. Ei saa antaa kuivua pintaan! Ennen 
käyttöönottoa varmistuttava aineen sopivuudesta 
materiaaleihin, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin.

78028044 - 25 L

13

Plano Ecoline 10
Erikoispesuaine

Käänteentekevä korkealuokkainen autonpesuaine, joka ei sisällä
liuotinta. Tuotetta käytetään mikroemulsioiden tapaan. Ecoline 
10 puhdistaa tehokkaasti maantiepikeä ja suolaa. Se soveltuu 
autojen, moottoreiden, korjaamotilojen ja laitteiden pesuun. 
Erinomainen myös harjapesukoneissa. Biologisesti hajoava.

78028010 - 3 x 5 L
78028011 - 25 L
78028012 - 200 L

10,5

Biologisesti hajoava, 
sisältää kasviöljyjohdannaisia

Plano Harjashampoo
Shampootiiviste

Harjapesulaitteissa käytettävä pesuainetiiviste. Shampoo on 
tarkoitettu käytettäväksi sekä pehmeillä että tavallisilla harjoilla. 
Välttää harjojen tarttumisen peileihin ja tuulilasinpyyhkimiin. 
Pitää harjat puhtaina.

98891 - 25L

Plano KP
Vahashampoo

Autojen ja muiden ajoneuvojen vahaa sisältävä pesutiiviste. 
Poistaa liikenteestä syntyvän maantielian ja noen, jättää 
kirkaan vahapinnan. Se soveltuu myös uusien ja vasta maalattujen

78028001 - 3 x 5 L

12,87

Auto ja kuljetuskalusto

autojen pesuun.

Plano AC 16
Erikoispuhdistusaine

78028008 - 25 L
78028009 - 200 L

10

Nykyaikainen, monenlaiseen puhdistukseen soveltuva pesuaine: 
kuljetuskalusto, autot (myös sisäpuhdistukseen), työkoneet, 
moottorit ja korjaamotilat. Erinomainen tuote käytettäväksi 
harjapesukoneissa ja vaahdotuslaitteissa. Puhdistaa samanaikai-
sesti sekä vesiliukoista että veteen liukenematonta likaa, esim. 
öljy- ja rasvalikaa sekä maantiepikeä ja suolaa. AC-16 jättää 
pestävän pinnan kirkkaaksi ja likaa hylkiväksi. Biologisesti hajoa-
va, ei sisällä liuotinta, sisältää kasviöljyjohdannaisia.

Biologisesti hajoava, 
sisältää kasviöljyjohdannaisia

Plano AC 16 Plus
Erikoispuhdistusaine 

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

10

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. Myös tahranpoistoon ja lattioiden peruspuhdistukseen 
siivouskohteissa. Lattia voidaan pestä myös yhdistelmäkoneella. 
Tuote on kasviöljyjohdannainen ja biologisesti hajoava sekä 
liuotinvapaa.

Biologisesti hajoava, 
sisältää kasviöljyjohdannaisia



Auto ja kuljetuskalusto

Plano Esco 30
Autoshampoo

Autojen, kuljetuskaluston ja työkoneiden erikoispuhdistusaine. 
Esco- 30 on biologisesti hajoava pesuaine, joka EI SISÄLLÄ 
liuottimia. Puhdistaa erinomaisesti noki-, savi-, öljy- ja 
rasvalikaa sekä maantiepikeä ja suolaa. Soveltuu käytettäväksi 
myös moottoritilojen pesuun sekä teollisuus- ja korjaamotilojen 
lattioiden pesuun.

78028015 - 25 L
78028016 - 200 L

12

Plano BioMikroshampoo
Esipesuaine

Esipesuaine erilaisten kuljetusvälineiden pesuun öljyisestä, 
pikisestä ja rasvaisesta liasta. Ympärivuotiseen käyttöön. 
Sopii autojen esipesuun käytettäväksi sekä autopesuloiden 
pesulaitteissa, korkeapainepesussa että myös käsinpesussa. Ei 
sisällä öljypohjaisia liuotteita.

78028042 - 25 L
78028043 - 200 L

12

Plano Trans-Pesu
Emäksinen autoshampoo

TRANS-PESU autoshampoota käytetään kuljetuskaluston, 
henkilöautojen, työkoneiden, teollisuus- ja korjaamotilojen 
pesuun maantieltä muodostuneista noki-, savi-, suola ja 
öljyepäpuhtauksista.

78028014 - 200 L

12

Plano Escompi
Mikroshampoo

Escompi mikroshampoota käytetään kuljetuskaluston, 
henkilöautojen ja pressujen pesuun, teollisuus- ja korjaamotilojen 
pesuun öljy-, piki- ja rasvaepäpuhtauksista. Harjapesukoneessa 
säännöllisesti käytettäessä Escompi estää haitallisen harjojen 
pikeytymisen.

78028017 - 25 L
78028018 - 200 L
78028019 - 1000 L

12

Auto ja kuljetuskalusto

Plano Huuhteluvaha
Pesulaitteissa käytettävä kuivausaine, joka lisätään 
huuhteluveteen. Nopeuttaa auton kuivumista ja pinta muuttuu 
vettä ja likaa hylkiväksi.

Plano Kiillotusvaha
Erikoisvaha

Pesulaitteissa käytettävä erikoisvaha auton maalipinnan 
kiillottamiseen ja myös suojaamiseen. Käyttöä varten 
pesulaitteissa tulee olla kiillotusohjelma. Käyttöohje: Käytetään 
laimentamattomana. Vaha levitetään autolle sumuna ja sitten 
kiillotetaan pehmeillä harjoilla kiiltämään.

78029004 - 25 L

78028048 - 25L

Plano Kiiltovaha

Pesulaitteissa käytettävä kiiltovaha. Tekee auton pinnan likaa 
ja vettä hylkiväksi ja nopeuttaa auton kuivumista. Lisää auton 
pintaan kiiltoa.

78028047 - 25 L

4

4

3

Plano Raju
Emäksinen rasvanpoistoaine

Raju on emäksinen rasvanpoistoaine kuljetuskaluston ja 
pressujen pesuun, teollisuus- ja korjaamotilojen lattioiden 
pesuun sekä rasvan poistoon teräs- ja betonipinnoilta.

78028020 - 25 L
78028021 - 200 L
78028022 - 1000 L

12



Nordic Brake Cleaner
Jarrujen ja metallipintojen puhdistusaine

Poistaa lian, rasvan ja öljyn metallipinnoilta, jarrukengiltä, 
kytkimen kitkapinnoilta ja muilta moottoriosilta. HUOM! On 
vältettävä aineen joutumista muoville, kumille, tekstiileille 
ja muille herkille pinnoille. Epäilyksen syntyessä tarkista 
materiaalin liukenevuus. Käyttö: Levitä pinnoille siveltimellä tai 
ruiskulla. Anna tuotteen haihtua ja poista lika kankaalla. Toista 
toimenpide tarvittaessa.

Nordic Liuotinpesu PRO 230Plano Cleaner 3+
Emulgoituva liuotinpesuaine

Cleaner 3+ on aromaattivapaa liuotinpesuaine, joka poistaa 
tehokkaasti öljyä, rasvaa, suojavahaa, maantiepikeä, 
yms. Cleaner 3+:n käyttöalueita ovat autokorjaamot, 
kuljetusliikkeet, huoltoasemat sekä teollisuuslaitokset. Cleaner 
3+ voidaan käyttää moottorien, moottoritilojen, osien, autojen, 
kuljetuskaluston ja telineiden pesuun.

78010001 - 20 L
78010003 - 60 L
78010002 - 200 L

79040013 - 15 x 1L
79040010 - 10L
79040011 - 200L
79040012 - 1000L

78013911 - 10 L
78013910 - 200 L

Liuotinpesuaineet

Nordic liuotinpesuaine sopii erinomaisesti moottoreiden, 
autojen, veneiden, moottoripyörien, lattioiden ja muiden 
pintojen sekä osien puhdistukseen maantiepiestä, öljystä, 
rasvasta ja muista epäpuhtauksista. Vähäaromaatinen Nordic 
liuotinpesuaine sopii erinomaisesti autojen esipesuun sekä 
autojen puhdistamiseen öljystä, rasvasta, suojavahasta sekä 
maantiepiestä.

Plano MPK-50
Emulgoituva liuotinpesuaine

MPK-50 on vähäaromaattinen liuotinpesuaine, jolla on hyvä 
liuotusja emulgointikyky. MPK- 50 soveltuu käytettäväksi mm. 
Huoltoasemilla ja autokorjaamoissa, joissa tarvitaan nopeaa ja 
yksinkertaista rasvanpoistomenetelmää.Tuote soveltuu myös 
erinomaisesti käytettäväksi autojen esipesussa sekä yleensä 
autojen puhdistamiseen öljystä, rasvasta, suojavahasta ja 
maantiepiestä.

78013809 - 10 L
78013810 - 200 L



Plano Vaahto Veks
Vaahtonestoaine

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

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.

78028033 - 6 x 1 L
78028031 - 6 x 1 L 
78028032 - 3 x 5 L

1-3 ml

1 l 7

1-3 ml

1 l 6,5

Plano GR 125
Emäksinen teollisuuspesuaine

GR 125 puhdistaa vaivattomasti monenlaista teollisuuslikaa 
kuten rasvaa, öljyä, vahaa, pihkaa, tervaa jne. Soveltuu 
useimmille pinnoille. Laimennetaan veteen käyttökohteen 
mukaan.

Plano Rosteri
Ruosteen ja kivettymien poistoaine 

Rosteri poistaa tehokkaasti ruosteen, kivettymän, kalkin, 
ferrosulfaatin, betoniroiskeet yms. Rosteria voidan käyttää 
myös allaskäsittelyssä (muoviastia) sekä betonilattioiden 
peittauksessa. Huom: tuote ei sovellu maali- eikä 
kevytmetallipinnoille. Metallipinnat on hyvä jälkineutraloida, 
esim GR-125:llä. Voi vahingoitta tekstiilejä.

Plano Raju
Emäksinen rasvanpoistoaine

RAJU on emäksinen rasvanpoistoaine kuljetuskaluston ja 
pressujen pesuun, teollisuus- ja korjaamotilojen lattioiden 
pesuun sekä rasvan poistoon teräs- ja betonipinnoilta

78028045 - 3 x 5 L
78028029 - 25 L
78028046- 200L 78028030 - 25 L

78028020 - 25 L
78028021 - 200 L
78028022 - 1000 L

Plano 4
Emäksinen pesuaine

Tehokas rasva- ja valkuaisainelian sekä mineraalilian poistaja. 
Soveltuu mm. elintarviketeollisuuden tarpeisiin sekä korjaamo- 
ja huoltohallien pesuun. Tuote on väritön ja hajuton.

78028027 - 3 x 5 L
78028028 - 25 L
78045411 - 200 L

12,5

1

12 12

Teollisuuspesuaineet



Plano TO6 Neste
Metalliosien pesuaine

TO6 Neste on rauta, teräs, seos- ja kevytmetalliosien 
pesu- ja puhdistusaine. Tuote soveltuu käytettäväksi 
kammiopesukoneissa, höyrypesu- ja automaattian - 
nostelulaitteissa, sekä elektronisten ilmasuodattamien 
kevytmetallikennojen pesussa. TO6 Neste annostellaan 5-20% 
vesiliuokseksi. Seossuhde riippuu automaattipesukoneen 
Injektorin säädöistä.

Plano SP 130
Metalliosien pesuaine

Tuote soveltuu matalavaahtoisena erityisesti suihku-ja 
korkeapainepesuun. Sillä voidaan pestä myös kevytmetalliosia.

Plano TO6S Pesujauhe
Metalliosien pesujauhe

TO-6S pesujauhe on kehitetty rauta-, teräs-, seosmetallien 
ja kevytmetalliosien pesuun kuumissa altaissa ja korkeissa 
pesulämpötiloissa. Tuote soveltuu matalavaahtoisena ennen 
kaikkea käytettäväksi kammiosuihkutus- eli osienpesukoneissa.

78028034 - 25 L

78028037 - 25 L
78028036 - 200 L

78028035 - 20 kg
78028049 - 120 kg

12,5

12,5

12

Osienpesuaineet

Teho- ja erikoisaineet



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.

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.

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.

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

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

091316 - 6 x 0,5 L
091319 - 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

2-40 ml

1 l 12 2

20-50  ml

1 L

8
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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. 

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

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



Teho- ja erikoisaineet

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.

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

8

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

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

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

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 hylkiviä, jonka ansiosta 
pesukertojen välinen aika pitenee.

< 1

027364 - 8 x 0,75 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.

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.

027004 – 6 x 1 L
027005 – 3 x 5 L

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)

10–100 ml

1 L

9,5
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Plano Graffiti Remover
Erikoispesuaine maalin ja maalin 
jäänteiden poistamiseen

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

Erityinen käyttövalmis pesuaine maalin ja maalin jäänteiden 
poistamiseen pinnoista. Kirkas viskoosi neste, jolla on mieto 
tuoksu. Geelimäisen koostumuksen ansiosta pysyy hyvin 
pystysuoralla pinnalla. Puhdistettavan pinnan tulee olla kuiva 
ennen aineen käyttöä. Pienten pintojen puhdistamiseen: 
ainetta suihkutetaan pintaan, sen annetaan vaikuttaa 5–15 
minuuttia, jonka jälkeen maali hangataan pois harjalla tai 
sienellä. Huuhdellaan huolellisesti. Suurten pintojen puhdista-
miseen: ainetta suihkutetaan pintaan, sen annetaan vaikuttaa 
5–15 minuuttia, jonka jälkeen maali poistetaan kuumalla 
vedellä painepesurilla.

UUSI!

78070335 78070339

Välineet ammattilaisille

Paineruisku Prima 5
* säiliö muovia
* täyttötilavuus 5 L, kokonaistilavuus 8 L
* max käyttöpaine 3 bar
* varustus: painemittari varoventtiili 
täyttösuppilo säädettävä sumusuutin 
messinkinen suihkuputki ja suutin jalkarengas 
kantohihna.

KATTAVA VARAOSAPALVELU

Puhdistukseen
CleanMaster 12
* kätevä ja monipuolinen
* täyttötilavuus 1,25L
* ergonomisesti muotoiltu laukaisin
* säädettävä suutin messinkiä
* läpinäkyvä täyttöasteen osoitin
* laadukas muovisäiliö
* iso ja tukeva jalusta

Testattu ja hyväksytty käytettäväksi:
* typpihappo max 10%
* etikkahappo max 10%
* propaanihappo max 10%
* suolahappo max 10%
* fosforihappo max 30%
* rikkihappo max 30%
* kalkki max 20%
* sooda-lipeä max 20%

Tämä Tieto ei koske seoksia tai yhdisteitä. Ruisku ei
sovellu käytettäväksi öljypohjaisten nesteiden kanssa.

Paineruisku Prima 3
* säiliö muovia
* täyttötilavuus 3 L
* max käyttöpaine 3 bar
* varustus: painemittari varoventtiili 
täyttösuppilo säädettävä sumusuutin 
messinkinen suihkuputki ja suutin 
jalkarengas kantohihna
* Prima3 on erittäin kompakti ja kevyt, 
ja sillä on kaikki Prima5:n ominaisuudet 
ja suorituskyky. Prima3 on varustettu 
männän painemittarilla ja integroidulla 
turvaventtiilillä.

FoamMaster

FoamMaster sarjan ruiskut tarjoavat kauttaaltaan tasaista 
vaahtoa koko ruiskutuksen ajan.

Puhdistusvaahtoa käytetään monissa eri kohteissa 
puhdistamiseen. Vaahdon etu verrattuna perinteisiin menetelmiin 
on se, että pinta ei ole alttiina runsaalle kosteudelle. Sen 

7807034078070341

sijaan lika on vain kostea ja näin ollen 
irtoaa pinnasta, tai kokonaan liuennut. 
Kun tietty vaikutusaika on mennyt, 
voidaan jäljelle jääneet likahiukkaset 
yksinkertaisesti ruiskuttaa pois.



Välineet ammattilaisille

TUKAN 1,5L
painesumutin

max. käyttöpaine: 3 bar
tilavuus: 1,5 l
säiliön materiaali: muovisäiliö
pumppu: varoventtiilillä
suutin messinkiä: säädettävä
käsiteltävyys: ergonomisesti muotoiltu
öljynkestävä: ˜
käyttö: siivous, autonhoito jne
paino: 0,6 kg

50g/m2
• Pyyhkeen koko 50 x 65 cm
• Pakkaus 5 kg muovisäkki / n. 300 arkkia
• Nukkaamaton I luokka
• Materiaali elintarvikekäyttöön hyväksytty
• 

ISO9073 JA EN1644
• Erittäin imukykyinen
• Soveltuu märkä ja kuivapyyhintään 

Imevyys min 700%, tyypillinen testaustulos 10 g/g
• Ekologinen
• Vetolujuus min 40 N/5cm molempiin suuntiin eli mate-

riaali „napakkaa” molemmin päinvedettäessä
• Koostumus polyesteri ja viskoosi 30 70 %
• Erinomainen omianaisuuksiltaan mm. Käyttökohteisiin; 

sairaalat ja hoitolaitokset, suurkeittiöt, hotellit, siivous ja 
kiinteistönhuolto

TUKAN 5L
painesumutin
max. käyttöpaine: 3 bar
tilavuus: 5,0 l
säiliön materiaali: korkealaatuinen muovi
pumppu: tehokas ja nopea pumppu
varoventtiili: 
täyttösuppilo: 
suihkutusjärjestelma: lasikuitu suihkuputki
ja säädettävä suutin
kantohihna: pakkauksessa mukana
käyttö: siivous, autonhoito jne.
paino: 2,4 kg

IKHC 1.5L
Ammattikäyttöön suunniteltu painesumutin, joka on valmis-
tettu erittäin kestävistä materiaaleista käytettäväksi eläin- ja 
kasviöljyjen, hiilivetyliuottimien, voiteluaineiden ja öljytuottei-
den kanssa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi jarrujen puhdistus, 
koneiden ja moottorin puhdistus, auton sisätilojen pesu, ras-
vanpoisto, puupintojen hoito, vesieristeet ja vahat jne. Kaikki 
ruiskun osat kestävät öljyjä ja useimpia liuottimia. 2,5 bar va-
roventtiili - Suuri täyttöaukko - Ergonominen muotoilu - Vahva 
läpikuultava säiliö täytönilmaisimella - Suojaava kotelo pumpun 
sylinterille - Helposti purettavissa huoltoa varten – Työkaluva-
paa - Säädettävä sumusuutin

Tekniset tiedot
Kokonaistilavuus 1.50 L
Täyttötilavuus 1 L
Litraa / min. 3 bar 0.50 L /min
Bruttopaino 0.60 kg
Nettopaino 0.46 kg

Pakkaus
Tilavuus 0.006 m3

Pakkaus 16 x 16 x 27cm

78070331 78070332

78070333

Monitoimipyyhe

78078331 - 50g/m2

78070345

Välineet ammattilaisille

IK ALKALINES

Ruiskut on valmistettu erittäin kestävästä materiaalista 
ja suunniteltu yhteensopiviksi yleisimmin käytettävien 

erityisesti emäksisille aineille, alkoholille ja asetonille. Kestää 
laimeita happoja (alle 10%).

KÄYTTÖKOHTEET

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI:
Elintarvikealan yritykset, leipomot, meijerit, jalostus ja / tai 
juomien valmistukseen, kuljetukseen kaikkia elintarvikkeita, 
liedet, uunit, lattiat, seinät, ikkunat, teräs jne.

LIAN POISTO:
Eläinten, mineraali- ja kasvirasvoja, proteiineja, veri, 
voiteluaineet, mineraaliöljyt, rasvojen poisto jne

IK MULTI
IK multi on valmistettu erityisen kestävistä materiaaleista ja 
on suunnisteltu kestämään yleisimmin käytettäviä kemikaaleja. 

rakennukset, autojen pesu ja teollisuus.

KÄYTTÖKOHTEITA:

RAKENTAMINEN
Käytetään muotinirrotusaineiden kanssa, puhdistamiseen, 
kalkinpoistoaineiden kanssa, vesieristeiden kanssa, 
kovetusaineiden, tiivisteiden, jäähdytysnesteiden, työkalujen 
puhdistamiseen ym.

AUTOJEN PESU JA TEOLLISUUS
Käytetään vanteiden pesuun, korin pesuun, jäähdystysnesteet, 
ikkunoiden sekä verhoilun pesuun ym.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

shampoot, kalkinpoistoaineet jne

IK ALK 1.5 L
Kaikki osat kestävät emäksisiä, alkoholi- ja asetoonisia aineita, 
joita käytetään ammattillisessa puhdistuksessa.

2.5 bar varoventtiili. Iso täyttöaukko. Ergonominen muotoilu. 
Vahvaläpikuultava säiliö täytönilmaisimella Suojaava kotelo 
pumpun sylinterille. Helposti purettavissa huoltoa varten. 
Työkaluvapaa. Säädettävä sumusuutin.

Kokonaistilavuus: 1.5 L
Täyttötilavuus: 1 L
Bruttopaino: 0.60 kg
Nettopaino: 0.46 kg

Pakkaus
Tilavuus: 0.006 m3

Pakkauksen mitat: 16 x 16 x 27 cm

IK MULTI 1,5 L

Kaikki osat kestävät useimipia happoja ja liuottimia, kuten myös 
kemiallisia puhdistusaineita, joita käytetään teollisuudessa, 
autojen pesussa sekä ammatillisessa puhdistuksessa. 

2.5 barvaroventtiili. Iso täyttöaukko. Ergonominen muotoilu. 
Vahva läpikuultava säiliö täytönilmaisimella. Suojaavakotelo 
pumpun sylinterille. Helppo asentaa ja purkaa toimenpiteitä 
varten. Mukana säädettävä sumusuutin ja viuhkasuutin.

Kokonaistilavuus: 1.50 l
Täyttötilavuus: 1 l
Litraa/min.: 3 bar 0.50 l/min
Bruttopaino: 0.60 kg
Nettopaino: 0.46 kg

Pakkaus
Tilavuus: 0.006 m3

 :tatim neskuakkaP  
16 x 16 x 27 cm.

78070346
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Puhelin (+358) 40 6865870, klo 8.00 – 16.00
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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


