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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.
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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.

ESTKO NORDIC OY

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.

Estko AS johtamisjärjestelmä vastaa ISO-standardeja ja yritykselle on myönnetty 
 kaatit.

Plano-, MediFresh- ja Step 1-2-3-tuotteet valmistetaan Estkossa. 

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.
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Kuvamerkkejä

Puulattioille tarkoitettu valmiste

Lattioiden suojaukseen tarkoitettu valmiste 

WC-altaan pesuun tarkoitettu valmiste 

Käsiastianpesuaine

Pesuhuoneen pesuun tarkoitettu valmiste 

WC-tilojen pesuun tarkoitettu valmiste

Keittiön yleispuhdistusaine (lattiat ja pinnat)

Desinfi ointi 

Viemärin puhdistusaine

Kalkinpoistoaine

Koville lattiapinnoille tarkoitettu valmiste

Pinnoille ja huonekaluille tarkoitettu valmiste 

Käsin tehtävään puhdistukseen tarkoitettu valmiste

Painepesulaitteen kanssa käytettävä valmiste

Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistukseen 

Käsinpesu

Yhdistelmäkoneen kanssakäytettävä valmiste

  5°C

 25°C

Käsiastianpesuaine

Keittiön yleispuhdistusaine (lattiat ja pinnat)

Astioiden liotusaine

Uunin puhdistusaine

WC-tilojen pesuun tarkoitettu valmiste

Viemärin puhdistusaine

Koneastianpesuaine

Kalkinpoistoaine

Huuhtelukirkaste

Koville lattiapinnoille tarkoitettu valmiste

Pinnoille ja huonekaluille tarkoitettu valmiste

Pesuhuoneen pesuun tarkoitettu valmiste

Ravista

Käsin tehtävään puhdistukseen tarkoitettu valmiste

Tuotetta käytetään ruiskuttamalla

Painepesulaitteen kanssa käytettävä valmiste

Lattioiden käsin suoritettavaan puhdistukseen tarkoitettu 
valmiste

Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistukseen tarkoitettu 
valmiste

Käsinpesu

Yhdistelmäkoneen kanssakäytettävä valmiste

Siivousaineen pH

Käyttöliuoksen pH

8

Siivousaineen annostus10-20 ml

1 L

Suositeltu säilytyslämpötila

  5°C

 25°C

Ruostumattomien teräspintojen puhdistukseen



2,3

098915 - 10 L 
098916 - 20 L

098917  - 3 x 5 L
098834 - 10 L

Plano DW-WASH-K1

Astioiden koneelliseen pesuun. Soveltuu kaikenkovuisiin vesiin sekä 
vaativiin olosuhteisiin. Emulgoi tehokkaasti rasvaa, hajottaa tärk-
kelystä ja valkuaisia. Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia. Ei 
sovellu alumiiniastioille.

Plano DW-Rinse-H1

Nestemäinen hapan huuhteluaine astianpesukoneisiin keskikovan 
ja kovan veden yhteydessä. Estää vesipisaroiden kuivumisjälkien 
syntymisen astioiden pintaan. Veden pintajännitystä vähentävät 
aineet nopeuttavat astioiden kuivumista. Käytettäväksi kaikissa 
astianpesukoneissa, joissa on automaattinen annostelu.

098918 – 10 L
098919 – 20 L

0301161 - 3 x 5 L

Plano DW-WASH-K2

Voimakkaan emäksinen nestemäinen konetiskiaine, joka on tarkoi-
tettu käytettäväksi automaattiannostelulla varustetuissa astianpe-
sukoneissa. Ei sovi kevytmetallisten eikä alumiiniastioiden pesuun.

Plano DW-Rinse-H3

2

Astioiden konepesu

12 11

Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia, joten sopii käytet-
täväksi poikkeuksellisen kovassa vedessä. Estää kalkin kertymistä 
koneeseen ja astioihin. Emulgoi tehokkaasti rasvoja, hajottaa 
tärkkelystä ja proteiinia sisältävää likaa, poistaa kahvi- ja teetah-
rat. Helppo huuhdella. Voi käyttää kaikissa teollisissa astianpesu-
koneissa. 

Nestemäinen hapan huuhteluaine astianpesukoneissa käytet-
täväksi kovan ja erittäin kovan veden yhteydessä. Estää vesipisar-
oiden kuivumisjälkien synnyn astioiden pintaan. Veden pintajänni-
tystä vähentävät aineet nopeuttavat astioiden kuivumista. Antaa 
nopean ja hyvän tuloksen myös muoviastioiden kuivumisessa. Voi 
käyttää kaikissa automaattisesti annostelevissa astianpesu-
koneissa.

Neutraalit puhdistusaineet

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

Plano Handy 
Käsiastianpesuaine 
Plano Handy on tarkoitettu käsin suoritettavaan astioiden pesuun. 
Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä myös vii-
leässä vedessä. Miedon koostumuksen ja karbamidin ansiosta Pla-
no Handy ei kuivata käsiä. Tuotetta voi käyttää myös tasopintojen 
puhdistamiseen.

091334 - 1 L

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

Desinfi oivat puhdistusaineet

2-5 ml

5 L

1-8 ml

1 L
7

1-3 g

1 L
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098920 - 10 L

989091 - 3 x 5L
098897 - 6 x 1L

Plano DW-AL

Emäksinen nestemäinen alumiiniastioiden pesuaine astianpesuko-
neisiin, joissa on automaattinen pesuaineen annostelu.

Plano DW ALL-in-1 Gel

Viskoosinen neste kodin astianpesukoneelle. Geeli sisältää pesuai

-

netta ja huuhteluainetta. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta 
erillistä huuhteluainetta ei tarvita. Pesee hyvin myös erittäin kovas

-

sa vedessä. Ei sisällä fosfaatteja tai muita fosforiyhdisteitä. Kaikki 
komponentit ovat helposti biohajoavia.

030103 - 3 x 5 L

Plano DW-CL

Voimakkaan emäksinen vähävaahtoinen klooria sisältävä neste-
mäinen pesuaine astioiden liottamiseen pinttyneestä kuivuneesta 
liasta sekä hedelmä-, tee- ja kahvitahroista valkaisuun. Ei sovi 
alumiini- ja melamiiniastioille.

10-20 ml

1 L

Astioiden konepesu

350
X

70
X

11 11

Neutraalit puhdistusaineet

091320 - 5 L 
091321 - 1 L
027308 - 480 ml

Plano Handy 
Käsiastianpesuaine 

Plano Handy on tarkoitettu käsin suoritettavaan astioiden pesuun. 
Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä myös vii-
leässä vedessä. Miedon koostumuksen ja karbamidin ansiosta Pla-
no Handy ei kuivata käsiä. Tuotetta voi käyttää myös tasopintojen 
puhdistamiseen.

091334 - 1 L

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

Desinfi oivat puhdistusaineet

2-5 ml

5 L

1-8 ml

1 L

Astioiden käsinpesu

Nestemäinen astianpesukoneaine alumiiniastioiden pesuun 
suurkeittiöissä, leipomoteollisuudessa, kaupoissa ym. Sisältää 
runsaasti kompleksinmuodostajia, joten sopii käytettäväksi veden 
kovuudesta riippumatta. Poistaa tehokkaasti kahvi- ja teetahrat. 
Kevyesti pois huuhdottava. Voi käyttää kaikissa teollisissa astian-
pesukoneissa.

-



091334 - 1 L

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

7-8

091334 - 1 L

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

14

2,3

091333 - 6 x 1L

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

Plano Grill

Plano QuickDes

kekaupoissa. Sopii käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa koske-
tuksissa olevilla pinnoilla. Tuote on hajuton ja väritön. Ei vaadi 
huuhtelua.

0301092 - 3 x 5 L
0301091 - 10 L

Plano DW-Oven

Grillit / Uunit

11

Plano QuickDes STRONG

Sopii käytettäväksi julkisissa tiloissa, päiväkodeissa jne. pöytäpinto-

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

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

Voimakkaan emäksinen geelimäinen puhdistusaine uunien ja 
grillien pesuun. Ei sovi maalatuille ja kevytmetallipinnoille eikä 
emalipinnoille. Biologisesti hajoavat pinta-aktiiviset aineet 
yhdessä emäksen kanssa poistavat tehokkaasti nokea, rasvaa, 
palanutta likaa ja hiiltyneitä paistojäänteitä. Hyvät kosteuttavat 
ominaisuudet nopeuttavat lian irtoamista. Ei sovi käytettäväksi 
itsepuhdistuvissa grilliuuneissa. Mahdollisten ärsytysoireiden 
välttämiseksi sumutettaessa on oltava varovainen.

Voimakkaan emäksinen nestemäinen pesuaine itsepesevien 
yhdistelmäuunien ja muiden automaattisella pesujärjestelmällä 
varustettujen paistolaitteiden pesuun. Sopii käytettäväksi myös 
elintarvikkeita käsittelevissä yrityksissä. Pehmentää ja liottaa irti 
kiinni palaneen lian. Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia, 
joten sopii käytettäväksi veden kovuudesta riippumatta. Helppo 
huuhdella. Loppuhuuhteluun käytetään hapanta huuhteluainetta 
DW Rinse-H1. Ei sovi kevytmetalleille.

Plano DW-Oven-RINSE

091320 - 5 L 
091321 - 1 L
027308 - 480 ml 091334 - 1 L

2-6 ml

1 L

Plano Desiklor 
Desinfi oiva puhdistusaine 
Desinfi oiva ja valkaiseva kloorinpitoinen puhdistusaine pesu- ja 
saniteettitilojen desinfi oivaan puhdistukseen. Erittäin hyvä lianir-
rotuskyky. Terveyhenhuoltosektorilla desinfi oivaan pintojen puhdis-
tukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee käsittelemättömiä 
puupintoja ja säännöllisesti käytettynä estää niiden tummumisen.

091337 - 5 L
091338 - 1 L

Desinfi oivat puhdistusaineet

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

Plano Dexbrite 
Desinfi oivat puhdistusaineet 
Plano Dexbrite on kvattipohjainen desinfi oiva yleispuhdistusaine 
kaikille vettä sietäville pinnoille. Dexbrite pesee ja desinfi oi tehok-
kaasti esim. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä ja saniteettiti-
loissa. Dexbrite jättää raikkaan tuoksun. Tuote sopii sekä käsi- että 
konemenetelmiin. 091335 – 5 L

1 L

10-250 ml

1 L 11,5

   5°C

  25°C

7-8

9

091321 - 1 L
027308 - 480 ml 091334 - 1 L

2-6 ml

1 L

Plano Desiklor 
Desinfi oiva puhdistusaine 
Desinfi oiva ja valkaiseva kloorinpitoinen puhdistusaine pesu- ja 
saniteettitilojen desinfi oivaan puhdistukseen. Erittäin hyvä lianir-
rotuskyky. Terveyhenhuoltosektorilla desinfi oivaan pintojen puhdis-
tukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee käsittelemättömiä 
puupintoja ja säännöllisesti käytettynä estää niiden tummumisen.

091337 - 5 L
091338 - 1 L

Desinfi oivat puhdistusaineet

091335 - 5 L 
091336 - 1 L 

Plano Dexbrite 
DesinfiUuninhuuhteluaine  oivat puhdistusaineet 
Plano Dexbrite on kvattipohjainen desinfi oiva yleispuhdistusaine 
kaikille vettä sietäville pinnoille. Dexbrite pesee ja desinfi oi tehok-
kaasti esim. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä ja saniteettiti-
loissa. Dexbrite jättää raikkaan tuoksun. Tuote sopii sekä käsi- että 
konemenetelmiin. 091335 – 5 L

10-250 ml

1 L 11,5

   5°C

  25°C

9

Neutraalit puhdistusaineet

091320 - 5 L 
091321 - 1 L
027308 - 480 ml

Plano Handy 
Käsiastianpesuaine 
Plano Handy on tarkoitettu käsin suoritettavaan astioiden pesuun. 
Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä myös vii-
leässä vedessä. Miedon koostumuksen ja karbamidin ansiosta Pla-
no Handy ei kuivata käsiä. Tuotetta voi käyttää myös tasopintojen 
puhdistamiseen.

091334 - 1 L

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

2-6 ml

1 L

Plano Desiklor 
Desinfi oiva puhdistusaine 
Desinfi oiva ja valkaiseva kloorinpitoinen puhdistusaine pesu- ja 
saniteettitilojen desinfi oivaan puhdistukseen. Erittäin hyvä lianir-
rotuskyky. Terveyhenhuoltosektorilla desinfi oivaan pintojen puhdis-
tukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee käsittelemättömiä 
puupintoja ja säännöllisesti käytettynä estää niiden tummumisen.

091338 - 6 x 1 L
091337 - 3 x 5 L

Desinfi oivat puhdistusaineet

091335 - 5 L 
091336 - 1 L 

Plano Dexbrite 
Desinfi oivat puhdistusaineet 
Plano Dexbrite on kvattipohjainen desinfi oiva yleispuhdistusaine 
kaikille vettä sietäville pinnoille. Dexbrite pesee ja desinfi oi tehok-
kaasti esim. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä ja saniteettiti-
loissa. Dexbrite jättää raikkaan tuoksun. Tuote sopii sekä käsi- että 
konemenetelmiin. 091335 – 5 L

2-5 ml

5 L

1-8 ml

1 L

10-250 ml

1 L 11,5

   5°C

  25°C

7-8

9

7

Neutraalit puhdistusaineet

091320 - 5 L 
091321 - 1 L
027308 - 480 ml

Plano Handy 
Käsiastianpesuaine 
Plano Handy on tarkoitettu käsin suoritettavaan astioiden pesuun. 
Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä myös vii-
leässä vedessä. Miedon koostumuksen ja karbamidin ansiosta Pla-
no Handy ei kuivata käsiä. Tuotetta voi käyttää myös tasopintojen 
puhdistamiseen.

091334 - 1 L

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

2-6 ml

1 L

Plano Desiklor 
Desinfi oiva puhdistusaine 
Desinfi oiva ja valkaiseva kloorinpitoinen puhdistusaine pesu- ja 
saniteettitilojen desinfi oivaan puhdistukseen. Erittäin hyvä lianir-
rotuskyky. Terveyhenhuoltosektorilla desinfi oivaan pintojen puhdis-
tukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee käsittelemättömiä 
puupintoja ja säännöllisesti käytettynä estää niiden tummumisen.

091337 - 5 L
091338 - 1 L

Desinfi oivat puhdistusaineet

091335 - 5 L 
091336 - 1 L 

Plano Dexbrite 
Desinfi oivat puhdistusaineet 
Plano Dexbrite on kvattipohjainen desinfi oiva yleispuhdistusaine 
kaikille vettä sietäville pinnoille. Dexbrite pesee ja desinfi oi tehok-
kaasti esim. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä ja saniteettiti-
loissa. Dexbrite jättää raikkaan tuoksun. Tuote sopii sekä käsi- että 
konemenetelmiin. 091335 – 5 L

2-5 ml

5 L

1-8 ml

1 L

10-250 ml

1 L 11,5

   5°C

  25°C

7-8

9

7

Neutraalit puhdistusaineet

091320 - 5 L 
091321 - 1 L
027308 - 480 ml

Plano Handy 
Käsiastianpesuaine 
Plano Handy on tarkoitettu käsin suoritettavaan astioiden pesuun. 
Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä myös vii-
leässä vedessä. Miedon koostumuksen ja karbamidin ansiosta Pla-
no Handy ei kuivata käsiä. Tuotetta voi käyttää myös tasopintojen 
puhdistamiseen.

091334 - 1 L

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

2-6 ml

1 L

Plano Desiklor 
Desinfi oiva puhdistusaine 
Desinfi oiva ja valkaiseva kloorinpitoinen puhdistusaine pesu- ja 
saniteettitilojen desinfi oivaan puhdistukseen. Erittäin hyvä lianir-
rotuskyky. Terveyhenhuoltosektorilla desinfi oivaan pintojen puhdis-
tukseen sekä eritetahrasiivoukseen. Valkaisee käsittelemättömiä 
puupintoja ja säännöllisesti käytettynä estää niiden tummumisen.

091337 - 5 L
091338 - 1 L

Desinfi oivat puhdistusaineet

091335 - 5 L 
091336 - 1 L 

Plano Dexbrite 
Desinfi oivat puhdistusaineet 
Plano Dexbrite on kvattipohjainen desinfi oiva yleispuhdistusaine 
kaikille vettä sietäville pinnoille. Dexbrite pesee ja desinfi oi tehok-
kaasti esim. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä ja saniteettiti-
loissa. Dexbrite jättää raikkaan tuoksun. Tuote sopii sekä käsi- että 
konemenetelmiin. 091335 – 5 L

2-5 ml

5 L

1-8 ml

1 L

10-250 ml

1 L 11,5

   5°C

  25°C

7-8

9

7

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

0301093 - 3 x 5 L

11

Itsepesevän uunin huuhteluaine. Neutraloi ja kirkastaa pinnan 
pesun jälkeen ja estää saostumien syntymistä pinnoille. Käyttö-
kohteet: Itsepesevien uunien ja automaattisilla pesujärjestelmillä 
varustettujen kypsennyslaitteiden loppuhuuhteluun. 

10,5

10-12 ml

1 L

099005 - 5L

Plano DW-Bac 
ten- 

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.
Plano DW-Bac on hajusteeton kvattipohjainen desinfioivapuhdistu-
saine pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin mm. ammattikeit-
tiöissä, myymälöissä ja liikuntatiloissa.

UUSI!



2-10 ml

1 l

2-40 ml

1 l 4-5

2 4-5

12

Plano Sansil 
Geelimäinen lievästi hapan kosteiden 
tilojen puhdistusaine 
Poistaa tehokkaasti rasva- ja saippuajäänteet kaakeli- ja posliini-
pinnoista. Säännöllisesti käytettynä estää kalkki- ja virtsaaine-
kertymien synnyn. Happamien ominaisuuksien vuoksi ei sovi mar-
morin ja kalkkikiven puhdistukseen. Sopii kosteissa tiloissa kaikkien 
vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen WC:t, pesutilat, 
uima-altaat, saunat jne.

Happamat puhdistusaineet

20-50  ml

1 L

1-10 ml

1 L

Plano Groffi   
Peruspesu- ja rasvanpoistoaine 
Emäksinen tehopuhdistusaine eläin- ja kasvirasvalian poistoon sani-
teetti- ja muissa kosteissa tiloissa (uimahallit, saunat) sekä elintar-
viketeollisuudessa ja ammattikeittiöissä. Sopii sekä käsi- että kone-
mentelmiin

091331 - 5 L
091330 - 1 L

091339 - 5 L 
091340 - 1 L

Emäksiset puhdistusaineet

Happamat puhdistusaineet

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

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 muo-
dostumista kovissakin vesiolosuhteissa.

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

027354 - 5 L
027359 - 1 L

2-10 ml

1 l

2-40 ml

1 l 4-5

2 4-5
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Plano Sansil 
Geelimäinen lievästi hapan kosteiden 
tilojen puhdistusaine 
Poistaa tehokkaasti rasva- ja saippuajäänteet kaakeli- ja posliini-
pinnoista. Säännöllisesti käytettynä estää kalkki- ja virtsaaine-
kertymien synnyn. Happamien ominaisuuksien vuoksi ei sovi mar-
morin ja kalkkikiven puhdistukseen. Sopii kosteissa tiloissa kaikkien 
vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen WC:t, pesutilat, 
uima-altaat, saunat jne.

Happamat puhdistusaineet

20-50  ml

1 L

1-10 ml

1 L

Plano Groffi   
Peruspesu- ja rasvanpoistoaine 
Emäksinen tehopuhdistusaine eläin- ja kasvirasvalian poistoon sani-
teetti- ja muissa kosteissa tiloissa (uimahallit, saunat) sekä elintar-
viketeollisuudessa ja ammattikeittiöissä. Sopii sekä käsi- että kone-
mentelmiin

091331 - 5 L
091330 - 1 L

091339 - 5 L 
091340 - 1 L

Emäksiset puhdistusaineet

Happamat puhdistusaineet

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

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 muo-
dostumista kovissakin vesiolosuhteissa.

091326 - 5 L
091327 - 1 L 

027354 - 5 L
027359 - 1 L

Erikoispuhdistusaineet

Erikoispuhdistusaineet

8

14
  10°C

1-3 ml

1 l 6,5

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 
Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten hajottami-
seen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti rasva- , saippua- 
ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. Desinfi oi ja poistaa epämiel-
lyttävän hajun. 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 
Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. Hajottaa tehok-
kaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä viemärijärjestelmissä. 
Desinfi oi ja poistaa epämiellyttävän hajun.

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

030149 - 550 g

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

056207 - 5 L
056206 - 1 l

14

Erikoispuhdistusaineet

8

14
  10°C

1-3 ml

1 l 6,5

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 
Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten hajottami-
seen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti rasva- , saippua- 
ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. Desinfi oi ja poistaa epämiel-
lyttävän hajun. 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 
Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. Hajottaa tehok-
kaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä viemärijärjestelmissä. 
Desinfi oi ja poistaa epämiellyttävän hajun.

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

030149 - 15 x 550 g

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

056207 - 5 L
056206 - 1 l

14

Erikoispuhdistusaineet

8

14
  10°C

1-3 ml

1 l 6,5

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 
Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten hajottami-
seen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti rasva- , saippua- 
ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. Desinfi oi ja poistaa epämiel-
lyttävän hajun. 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 
Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. Hajottaa tehok-
kaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä viemärijärjestelmissä. 
Desinfi oi ja poistaa epämiellyttävän hajun.

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

030149 - 550 g

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

056207 - 5 L
056206 - 1 l

14

Erikoispuhdistusaineet

8

14
  10°C

1-3 ml

1 l 6,5

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 
Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten hajottami-
seen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti rasva- , saippua- 
ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. Desinfi oi ja poistaa epämiel-
lyttävän hajun. 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 
Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. Hajottaa tehok-
kaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä viemärijärjestelmissä. 
Desinfi oi ja poistaa epämiellyttävän hajun.

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

030149 - 550 g

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

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

14

Erikoispuhdistusaineet

8

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

027362 - 12 x 600 g

Plano Cleaning Cream
Hankausneste

Puhdistusvoide vaikeasti pinttyneen lian poistamiseen erilaisista 
pinnoista keittiössä (ml. keraaminen liesitaso), kylpyhuoneessa ja 
muualla.

9,5

Emäksiset puhdistusaineet
Vahat

020445 - 5 L
020446 - 1 L

091308 - 5 L
091309 - 1 L

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

091312 - 5 L
091313 - 1 L

091306 - 5 L
091307 - 1 L

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 lat-
tiapinnalle. Poista tarvittaessa tahrat ja irtolika. Vanhaa vahaker-
rosta 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 vahaus-
mopilla tai pyyhkeellä. Lopuksi anna vahan kuivua 15-30 min.

Step 3 All
Tasopintojen puhdistus-ja hoitoaine
Tasopintojen puhdistus- ja hoitoaine erityisesti lattiapinnan sään-
nölliseen ylläpitohoitoon. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdis-
telmäkonekäyttöön. Step 3 All soveltuu erinomaisesti lattiapinnan 
säännölliseen, päivittäiseen ylläpitosiivoukseen terveydenhuollossa, 
toimistokohteisssa, oppilaitoksissa jne. Soveltuu hyvin myös kalus-
tepinnoille. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja kiiltävän pinnan.

 1 L

50 m2

VaibapuhastusainedLattianpuhdistus- ja suojaaineet

Step 3 Power
Tehopuhdistusaine lattioille. 
Hajustamaton
Tasopintojen tehopuhdistusaine erityisesti lattiapinnan säännölli-
seen ylläpitohoitoon. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja kiiltävän 
pinnan. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdistelmäkonekäyttöön 
ja painehuuhtelulaitteisiin. Erityisesti runsaasti likaantuneen lattia-
pinnan säännöllinen ylläpitosiivous esim. porrashuoneet, aulatilat, 
koulut, kauppakeskukset, erityisesti klinkkerin ja kiven puhdistukseen 
ja hoitoon. Soveltuu hyvin myös muille tasopinnoille esim. seinät 
kalustepinnat jne. Erittäin tehokas sähköisesti kiinnittyneen hiuk-
kaslian poistoon esim. 
noki. Muita käyttökohtei-
ta saniteettitilat ja teks-
tiilipinnat. Myös siivous-
tekstiilien pesuun.

1-10 ml

1 L 9-108-9

Erikoispuhdistusaineet

030179 - 2 L

Color Tex Gel 
Pesugeeli 
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine värillisen pyykin 
konepesuun lämpötilassa 30–60 C. Noudata vaatevalmistajan suo-
sittelemia 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.

027364 - 0,75 L 

030181 - 2 L

Plano MopTex Gel 
Pesugeeli
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine siivoustekstiilien 
konepesuun lämpötilassa 40–95 C. 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 jäl-
keen pehmeän ja raikkaan näköisiä.

091316 - 0,5 L

< 1 8

10-20 ml

1 kg

10-12 ml

1 kg8,5 8
030179 - 2 L

Color Tex Gel 
Pesugeeli 
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine värillisen pyykin 
konepesuun lämpötilassa 30–60 C. Noudata vaatevalmistajan suo-
sittelemia 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.

027364 - 0,75 L 

030181 - 2 L

MopTex Gel 
Pesugeeli
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine siivoustekstiilien 
konepesuun lämpötilassa 40–95 C. 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 jäl-
keen pehmeän ja raikkaan näköisiä.

091316 - 0,5 L

< 1 8

10-20 ml

1 kg

10-12 ml

1 kg8,5 8

030179 - 2 L

Color Tex Gel 
Pesugeeli 
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine värillisen pyykin 
konepesuun lämpötilassa 30–60 C. Noudata vaatevalmistajan suo-
sittelemia 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.

027364 - 0,75 L 

030181 - 5 x 2 L

MopTex Gel 
Pesugeeli
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine siivoustekstiilien 
konepesuun lämpötilassa 40–95 C. 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 jäl-
keen pehmeän ja raikkaan näköisiä.

091316 - 0,5 L

< 1 8

10-20 ml

1 kg

10-12 ml

1 kg8,5 8

Erikoispuhdistusaineet

8

1-3 ml

1 l 6,5

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

Vahat

020445 - 5 L
020446 - 1 L

091308 - 5 L
091309 - 1 L

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

091312 - 5 L
091313 - 1 L

091306 - 5 L
091307 - 1 L

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 lat-
tiapinnalle. Poista tarvittaessa tahrat ja irtolika. Vanhaa vahaker-
rosta 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 vahaus-
mopilla tai pyyhkeellä. Lopuksi anna vahan kuivua 15-30 min.

Step 3 All
Tasopintojen puhdistus-ja hoitoaine
Tasopintojen puhdistus- ja hoitoaine erityisesti lattiapinnan sään-
nölliseen ylläpitohoitoon. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdis-
telmäkonekäyttöön. Step 3 All soveltuu erinomaisesti lattiapinnan 
säännölliseen, päivittäiseen ylläpitosiivoukseen terveydenhuollossa, 
toimistokohteisssa, oppilaitoksissa jne. Soveltuu hyvin myös kalus-
tepinnoille. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja kiiltävän pinnan.

 1 L

50 m2

VaibapuhastusainedLattianpuhdistus- ja suojaaineet

Step 3 Power
Tehopuhdistusaine lattioille. 
Hajustamaton
Tasopintojen tehopuhdistusaine erityisesti lattiapinnan säännölli-
seen ylläpitohoitoon. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja kiiltävän 
pinnan. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdistelmäkonekäyttöön 
ja painehuuhtelulaitteisiin. Erityisesti runsaasti likaantuneen lattia-
pinnan säännöllinen ylläpitosiivous esim. porrashuoneet, aulatilat, 
koulut, kauppakeskukset, erityisesti klinkkerin ja kiven puhdistukseen 
ja hoitoon. Soveltuu hyvin myös muille tasopinnoille esim. seinät 
kalustepinnat jne. Erittäin tehokas sähköisesti kiinnittyneen hiuk-
kaslian poistoon esim. 
noki. Muita käyttökohtei-
ta saniteettitilat ja teks-
tiilipinnat. Myös siivous-
tekstiilien pesuun.

1-10 ml

1 L 9-108-9

Vahat

020445 - 5 L
020446 - 1 L

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

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

091312 - 5 L
091313 - 1 L

091306 - 5 L
091307 - 1 L

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 lat-
tiapinnalle. Poista tarvittaessa tahrat ja irtolika. Vanhaa vahaker-
rosta 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 vahaus-
mopilla tai pyyhkeellä. Lopuksi anna vahan kuivua 15-30 min.

Step 3 All
Tasopintojen puhdistus-ja hoitoaine
Tasopintojen puhdistus- ja hoitoaine erityisesti lattiapinnan sään-
nölliseen ylläpitohoitoon. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdis-
telmäkonekäyttöön. Step 3 All soveltuu erinomaisesti lattiapinnan 
säännölliseen, päivittäiseen ylläpitosiivoukseen terveydenhuollossa, 
toimistokohteisssa, oppilaitoksissa jne. Soveltuu hyvin myös kalus-
tepinnoille. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja kiiltävän pinnan.

 1 L

50 m2

VaibapuhastusainedLattianpuhdistus- ja suojaaineet

Step 3 Power
Tehopuhdistusaine lattioille. 
Hajustamaton
Tasopintojen tehopuhdistusaine erityisesti lattiapinnan säännölli-
seen ylläpitohoitoon. Jättää jälkeen erittäin puhtaan ja kiiltävän 
pinnan. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin yhdistelmäkonekäyttöön 
ja painehuuhtelulaitteisiin. Erityisesti runsaasti likaantuneen lattia-
pinnan säännöllinen ylläpitosiivous esim. porrashuoneet, aulatilat, 
koulut, kauppakeskukset, erityisesti klinkkerin ja kiven puhdistukseen 
ja hoitoon. Soveltuu hyvin myös muille tasopinnoille esim. seinät 
kalustepinnat jne. Erittäin tehokas sähköisesti kiinnittyneen hiuk-
kaslian poistoon esim. 
noki. Muita käyttökohtei-
ta saniteettitilat ja teks-
tiilipinnat. Myös siivous-
tekstiilien pesuun.

1-10 ml

1 L 9-108-9

Lattianpuhdistus

78028040 - 5 L
78028039 - 0,5 L

Mr power
Käsienpuhdistusaine
Voimakkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu käy-
tettäväksi työpajoissa, autotalleissa, tehtaissa jne. Mr. Power 
nestesaippua, jossa ei ole hankaavia aineita eikä liuottimia, ja joka 
ei vahingoita käsiä. Aine on tarkoitettu hyvin likaisten käsien puhdis-
tamiseen. Poistaa tehokkaasti hartsia, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, 
tervaa, maalia ja muuta likaa. Tuotteessa olevat syväpuhdistavat 
tensidit ja saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suo-
jaavia ja pehmentäviä ainesosia.

Heikosti emäksiset puhdistusaineet

Nestesaippua

78028040 - 5 L
78028039 - 0,5 L

Mr power
Käsienpuhdistusaine
Voimakkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu käy-
tettäväksi työpajoissa, autotalleissa, tehtaissa jne. Mr. Power 
nestesaippua, jossa ei ole hankaavia aineita eikä liuottimia, ja joka 
ei vahingoita käsiä. Aine on tarkoitettu hyvin likaisten käsien puhdis-
tamiseen. Poistaa tehokkaasti hartsia, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, 
tervaa, maalia ja muuta likaa. Tuotteessa olevat syväpuhdistavat 
tensidit ja saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suo-
jaavia ja pehmentäviä ainesosia.

Nestesaippua

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Erikoispuhdistusaineet

1-3 ml

1 l 6,5

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 

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

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

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.

10-20 ml

1 kg 8,5

030179 - 5 x 2 L



Heikosti emäksiset puhdistusaineet

1-6 ml

1 l 8,5

Voimakkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu käy-
Power on 

nestesaippua, jossa ei ole hankaavia aineita eikä liuottimia, ja joka 
ei vahingoita käsiä. Aine on tarkoitettu hyvin likaisten käsien puhdis-
tamiseen. Poistaa tehokkaasti hartsia, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, 
tervaa, maalia ja muuta likaa. Tuotteessa olevat syväpuhdistavat 
tensidit ja saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suo-

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

Plano Fresh 
Yleispuhdistusaine 
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine Plano Fresh soveltuu päivit-
täiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoille sekä käsi- 
että konemenetelmiin. Hyvä tahranpoistokyky. Soveltuu hyvin myös 
saniteettitilojen puhdistukseen.

Heikosti emäksiset puhdistusaineet

Heikosti emäksiset puhdistusaineet

1-6 ml

1 l 8,5

Voimakkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu käy-
Power on 

nestesaippua, jossa ei ole hankaavia aineita eikä liuottimia, ja joka 
ei vahingoita käsiä. Aine on tarkoitettu hyvin likaisten käsien puhdis-
tamiseen. Poistaa tehokkaasti hartsia, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, 
tervaa, maalia ja muuta likaa. Tuotteessa olevat syväpuhdistavat 
tensidit ja saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suo-

091324 - 5 L
091325 - 1 L

Plano Fresh 
Yleispuhdistusaine 
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine Plano Fresh soveltuu päivit-
täiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoille sekä käsi- 
että konemenetelmiin. Hyvä tahranpoistokyky. Soveltuu hyvin myös 
saniteettitilojen puhdistukseen.

Heikosti emäksiset puhdistusaineet

1-6 ml

1 l 8,5

9-10 9

78028040 - 5 L
78028039 - 0,5 L

Mr power
Käsienpuhdistusaine
Voimakkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu käy-
tettäväksi työpajoissa, autotalleissa, tehtaissa jne. Mr. Power on 
nestesaippua, jossa ei ole hankaavia aineita eikä liuottimia, ja joka 
ei vahingoita käsiä. Aine on tarkoitettu hyvin likaisten käsien puhdis-
tamiseen. Poistaa tehokkaasti hartsia, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, 
tervaa, maalia ja muuta likaa. Tuotteessa olevat syväpuhdistavat 
tensidit ja saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suo-
jaavia ja pehmentäviä ainesosia.

091324 - 5 L
091325 - 1 L

Plano Fresh 
Yleispuhdistusaine 
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine Plano Fresh soveltuu päivit-
täiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoille sekä käsi- 
että konemenetelmiin. Hyvä tahranpoistokyky. Soveltuu hyvin myös 
saniteettitilojen puhdistukseen.

1-10 ml

1 L

1-6 ml

1 L

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 muo-
dostumista. Plano Sanilinin sisältämät aineosat eliminoivat epä-
miellyttävän hajun aineosat.

091328 - 5 L
091329 - 1 L

Heikosti emäksiset puhdistusaineet

091322 - 5 L
091323 - 1 L

Plano Multi 
Yleispuhdistusaine, hajustamaton 
Heikosti emäksinen ja hajusteeton yleispuhdistusaine. Plano Multi 
soveltuu päivittäiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoil-
le sekä käsi- että konemenetelmiin. Erinomainen saippuaton vaihto-
ehto linoleumille. Muita käyttökohteita saniteettitilat ja tekstiilipin-
nat. Myös siivoustekstiilit. 

Nestesaippua Heikosti emäksiset puhdistusaineet

1-6 ml

1 l 8,5

9-10 9

78028040 - 5 L
78028039 - 0,5 L

Mr power
Käsienpuhdistusaine
Voimakkaasti likaa poistava nestesaippua, joka on tarkoitettu käy-
tettäväksi työpajoissa, autotalleissa, tehtaissa jne. Mr. Power on 
nestesaippua, jossa ei ole hankaavia aineita eikä liuottimia, ja joka 
ei vahingoita käsiä. Aine on tarkoitettu hyvin likaisten käsien puhdis-
tamiseen. Poistaa tehokkaasti hartsia, rasvaa, liimaa, nokea, öljyä, 
tervaa, maalia ja muuta likaa. Tuotteessa olevat syväpuhdistavat 
tensidit ja saippua poistavat lian, samalla tuote sisältää ihoa suo-
jaavia ja pehmentäviä ainesosia.

091324 - 5 L
091325 - 1 L

Plano Fresh 
Yleispuhdistusaine 
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine Plano Fresh soveltuu päivit-
täiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoille sekä käsi- 
että konemenetelmiin. Hyvä tahranpoistokyky. Soveltuu hyvin myös 
saniteettitilojen puhdistukseen.

1-10 ml

1 L

1-6 ml

1 L

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 muo-
dostumista. Plano Sanilinin sisältämät aineosat eliminoivat epä-
miellyttävän hajun aineosat.

091328 - 5 L
091329 - 1 L

Heikosti emäksiset puhdistusaineet

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

Plano Multi 
Yleispuhdistusaine, hajustamaton 
Heikosti emäksinen ja hajusteeton yleispuhdistusaine. Plano Multi 
soveltuu päivittäiseen puhdistukseen kaikille vettä sietäville pinnoil-
le sekä käsi- että konemenetelmiin. Erinomainen saippuaton vaihto-
ehto linoleumille. Muita käyttökohteita saniteettitilat ja tekstiilipin-
nat. Myös siivoustekstiilit. 

Nestesaippua Heikosti emäksiset puhdistusaineet

1 l1 l 4-5

2 4-5

12

20-50  ml

1 L

1-10 ml

1 L

091331 - 5 L
091330 - 1 L

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

Happamat puhdistusaineet

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

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 muo-
dostumista kovissakin vesiolosuhteissa.

091326 - 5 L
091327 - 1 L 

027354 - 5 L
027359 - 1 L

1:3 <1

030715  - 3 x 5L

Plano DW-Calc
Voimakkaan hapan vähävaahtoinen pesuaine kalkkikivi- ja 
ruostekertymien poistamiseen suurkeittiöiden astianpesukoneista, 
keittiölaitteista ja -välineistä sekä muista voimakasta hapanta 
pesuainetta sietävistä pinnoista.

Happamat puhdistusaineet

2 4-5

20-50  ml

1 L

1-10 ml

1 L

091331 - 5 L
091330 - 1 L

091339 - 5 L 
091340 - 1 L

Happamat puhdistusaineet

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

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 muo-
dostumista kovissakin vesiolosuhteissa.

091327 - 1 L 027359 - 1 L

8

  10°C

1-3 ml

1 l

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 
Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten hajottami-
seen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti rasva- , saippua- 
ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. Desinfi
lyttävän hajun. 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 
Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. Hajottaa tehok-
kaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä viemärijärjestelmissä. 
Desinfi oi ja poistaa epämiellyttävän hajun.

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

030149 - 550 g

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

056207 - 5 L
056206 - 1 l

14

8

  10°C

1-3 ml

1 l

Plano Odorclean 
Hajunpoistoaine 
Plano Odorclean irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käy-
tettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. Odorclean on erikoisai-
ne paikkoihin, joissa haju on ongelma mm. liha- ja kalanjalostuslai-
tokset, jäteveden puhdistamot, saniteettitilat sekä jäteastioiden ja 
viemäreiden puhtaanapitoon. Odorclean on biologisti hajoava tuote, 
jota on turvallista käyttää.

Plano Drain Opener 
Nestemäinen viemäritukosten avaaja 
Rasva-, saippua-, ruokajäänteiden ja muiden tukosten hajottami-
seen viemärijärjestelmistä. Hajottaa tehokkaasti rasva- , saippua- 
ja ruokajäänteet viemärijärjestelmistä. Desinfi
lyttävän hajun. 

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 Torpa 
Viemäritukosten avaaja 
Viemäritukosten avaamiseen tarkoitettu valmiste. Hajottaa tehok-
kaasti rasva-, saippua- ja ruokajäänteitä viemärijärjestelmissä. 
Desinfi oi ja poistaa epämiellyttävän hajun.

091318 - 5 L 
091317 - 0,5 L

030149 - 550 g

78028032 - 5 L
78028031 - 1 L 

056207 - 5 L
056206 - 1 l

14

Erikoispuhdistusaineet

027364 - 0,75 L 

Plano Toilet Gel 
WC-istuinten ja pisoaarien puhdistusaine 
Kalkkikertymien, ruosteen ja virtsaainekertymien poistamiseen 
WC-istuimista ja pisoaareista, näiden puhdistamiseen ja raikasta-
miseen. Geelimäisen koostumuksen ansiosta pysyy hyvin pystysuo-
ralla 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.

091316 - 0,5 L

 
Plano Quick Cleaner on käyttövalmis yleispuhdistusaine kaikkien 

Plano Quick Cleaner 
Käyttövalmis yleispuhdistusaine

vettä ja emäksiä sietävien pintojen puhdistukseen. Poistaa tehok-
kaasti rasvatahroja ja sormenjälkiä kovilta ja kiiltäviltä pinnoilta. 
Tuote jättää pinnale likaahylkivän näkymättömän kalvon. Sopii lasi-
pintojen puhdistukseen.

< 1 8

Color Tex Gel 
Pesugeeli 
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine värillisen pyykin 
konepesuun lämpötilassa 30–60 C. Noudata vaatevalmistajan suo-

Erikoispuhdistusaineet

027364 - 0,75 L 

Plano Toilet Gel 
WC-istuinten ja pisoaarien puhdistusaine 
Kalkkikertymien, ruosteen ja virtsaainekertymien poistamiseen 
WC-istuimista ja pisoaareista, näiden puhdistamiseen ja raikasta-
miseen. Geelimäisen koostumuksen ansiosta pysyy hyvin pystysuo-
ralla 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.

MopTex Gel 
Pesugeeli
Voimakkaasti väkevöity geelimäinen pesuaine siivoustekstiilien 
konepesuun lämpötilassa 40–95 C. Sopii myös tekstiilien pesuun 

091316 - 0,5 L

Plano Quick Cleaner 
Käyttövalmis yleispuhdistusaine 
Plano Quick Cleaner on käyttövalmis yleispuhdistusaine kaikkien 
vettä ja emäksiä sietävien pintojen puhdistukseen. Poistaa tehok-
kaasti rasvatahroja ja sormenjälkiä kovilta ja kiiltäviltä pinnoilta. 
Tuote jättää pinnale likaahylkivän näkymättömän kalvon. Sopii lasi-
pintojen puhdistukseen.

< 1 8

091316 - 6 x 0,5 L
091319 - 1 x 1L

Käyttövalmiit pesu-ja puhdistusaineet

Plano Universal
Yleispuhdistusaine – puskuroimaton

Plano Clean Kitchen
Keittiöpinnat

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

UUSI!

7-8

2-10 ml

1 L

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.

091344 - 6 x 500ml

9,8

UUSI!



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.

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.

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

Kosteusvoide 

MediFresh Premium 
Nestesaippua 3in1 
Nestesaippua 3in1 on käsien, hiuksien ja koko kehon pesuun sovel-
tuva t uote usein toistuvaan k äyttöön. P itää ihon p ehmeänä. Nes-
tesaippua 3 in1 sisältää ihoa suojaavia a ineita, jotka e stävät ihon 
kuivumista. Hajustettu.

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

MediFresh Hajusteeton Premium 
Nestesaippua 3in1 
Hajusteeton Nestesaippua 3in1 o n käsien, h iuksien ja koko kehon 
pesuun soveltuva tuote usein toistuvaan käyttöön. Pitää ihon peh-
meänä. 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 Care
Hajusteeton kuivan ja herkän ihon 
kosteusvoide

85613 - 12 x 250 ml

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.

MediFresh Tuoksu-ja 
väriaineeton nestesaippua 
Tuoksu- ja väriaineeton yleiskäyttöinen nestesaippua päivittäiseen 
käsien ja koko v artalon pesemiseen. Sopii päivittäiseen k äyttöön 
sekä kotona että julkisissa laitoksissa. Värittömänä ja hajusteetto-
mana tuote sopii erittäin hyvin käytettäväksi elintarviketeollisuudes-
sa. 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
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Plano DW-Calc

Plano Groffi
Plano Clean Kitchen

Plano Quick Cleaner
Plano Cleaning Cream
Plano Multi
Plano Groffi
Plano Fresh
Plano Universal
Step 3 Power 

Plano Handy

Astioiden 
käsinpesu

Kattilat, 
padat

Veitset, 
työvälineet

Plano Desiklor
Plano DW-Bac

Plano Dexbrite
Plano DW-CL

ASTIOIDEN KÄSINPESU  

Seinät Ovet Pöydät, tuolitLattiat Pesualtaat

YLEISPUHDISTUS

Mikroaaltouunit Rasvakeittimet Ilmanpuhdistus-
suodattimet

Liesituulettimen 
kuvut

Paistinpannut Salamanteri-
grillit

Sähköhellan levyt, 
kaasuliedet

Lattiat

RASVANPOISTO

DESINFIOIVA PUHDISTUS

Padat Astianpesukoneet Termoskattilat Lämpöhauteet

Kaapit, hyllyt, 
kirjat

Jäteastiat Kylmätilat, 
pakastetilat

Pesualtaat Tarjoiluvitriinit Lattiaviemärit

Vihannesleikkurit PurkinavaajatViipalointikoneet YleiskoneetTyötasot, 
tarjoilupöydät

Leikkuulaudat

KALKKISAOSTUMIEN POISTO  

PUHTAANAPITO
Varmistetaan elintarvikkeiden hygieeninenkäsittely koko elintarvikeketjussa, 

aina raaka-aineiden alkulähteiltä - valmistuksesta - lopputuotteeseen.
Vältetään mahdolliset raaka-aineiden kontaminaatiot ja altistumiset 

mahdollisille ruokamyrkytys tilanteille.
Ylläpidetään laitteiden toimivuutta ja pidennetään niiden käyttöikää.

Ylläpidetään laadukasta ja edustavaa puhdasta työympäristöä.

KEITTIÖHYGIENIA

Plano DW-Calc

Plano Groffi

Plano Quick Cleaner
Plano Cleaning Cream
Plano Multi
Plano Groffi
Plano Fresh
Step 3 Power 

Plano Handy

Astioiden 
käsinpesu

Kattilat, 
padat

Veitset, 
työvälineet

Plano Desiklor
Plano DW-Bac

Plano Dexbrite
Plano DW-CL

ASTIOIDEN KÄSINPESU  

Seinät Ovet Pöydät, tuolitLattiat Pesualtaat

YLEISPUHDISTUS

Mikroaaltouunit Rasvakeittimet Ilmanpuhdistus-
suodattimet

Liesituulettimen 
kuvut

Paistinpannut Salamanteri-
grillit

Sähköhellan levyt, 
kaasuliedet

Lattiat

RASVANPOISTO

DESINFIOIVA PUHDISTUS

Padat Astianpesukoneet Termoskattilat Lämpöhauteet

Kaapit, hyllyt, 
kirjat

Jäteastiat Kylmätilat, 
pakastetilat

Pesualtaat Tarjoiluvitriinit Lattiaviemärit

Vihannesleikkurit PurkinavaajatViipalointikoneet YleiskoneetTyötasot, 
tarjoilupöydät

Leikkuulaudat

KALKKISAOSTUMIEN POISTO  

PUHTAANAPITO
Varmistetaan elintarvikkeiden hygieeninenkäsittely koko elintarvikeketjussa, 

aina raaka-aineiden alkulähteiltä - valmistuksesta - lopputuotteeseen.
Vältetään mahdolliset raaka-aineiden kontaminaatiot ja altistumiset 

mahdollisille ruokamyrkytys tilanteille.
Ylläpidetään laitteiden toimivuutta ja pidennetään niiden käyttöikää.

Ylläpidetään laadukasta ja edustavaa puhdasta työympäristöä.

KEITTIÖHYGIENIA
MediFresh Hajusteeton Premium Nestesaippua
MediFresh Premium Nenstesaippua
MediFresh Tuoksu- ja väriaineeton nestesaippua
MediFresh Voima käsienpesuaine 

MediFresh Care Kosteusvoide 

Medifresh käsihuude
Medifresh käsihuude Pro 

Plano Glass Cleaner
Plano Quick Cleaner
Plano Windows

Plano Grill 
Plano DW-Oven 

Plano Torpa
Plano Drain Opener 
Plano Odorclean

Plano QuickDes 
Plano QuickDes STRONG

Plano DW-WASH-K1 
Plano DW-WASH-K2
Plano DW-AL
Plano DW ALL-in-1 GEL

Huuhteluaine 
Plano DW-Rinse-H1 
Plano DW-Rinse-H3

NOPEA DESINFIOINTI

Vaa’atLämpömittaritLämpöhauteetTarjoiluvaunut Jääpalakoneet

ESTKO NORDIC OY
Ketjutie 3, 04220 Kerava

Myynti / Tilaukset
Puhelin (+358) 40 686 5870
Sähköposti: myynti@estkonordic.fi 

Ikkunat Vitriinit

KÄSIHYGIENIAPUHTAANAPITO
Varmistetaan elintarvikkeiden hygieeninenkäsittely koko elintarvikeketjussa, 

aina raaka-aineiden alkulähteiltä - valmistuksesta - lopputuotteeseen.
Vältetään mahdolliset raaka-aineiden kontaminaatiot ja altistumiset 

mahdollisille ruokamyrkytys tilanteille.
Ylläpidetään laitteiden toimivuutta ja pidennetään niiden käyttöikää.

Ylläpidetään laadukasta ja edustavaa puhdasta työympäristöä.

KEITTIÖHYGIENIA

LASIPINTOJEN PUHDISTUS  

Uunit Grillit Rasvakeittimet Yhdistelmäuunit

UUNIN PUHDISTUS  

ASTIOIDEN KONEPESU  

VIEMÄRITUKOKSET
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MediFresh Hajusteeton Premium Nestesaippua
MediFresh Premium Nenstesaippua
MediFresh Tuoksu- ja väriaineeton nestesaippua
MediFresh Voima käsienpesuaine 

MediFresh Care Kosteusvoide 

Medifresh käsihuude
Medifresh käsihuude Pro 

Plano Glass Cleaner
Plano Quick Cleaner
Plano Windows

Plano Grill 
Plano DW-Oven 
Plano DW-Oven RINSE

Plano Torpa
Plano Drain Opener 
Plano Odorclean

Plano QuickDes 
Plano QuickDes STRONG

Plano DW-WASH-K1 
Plano DW-WASH-K2
Plano DW-AL
Plano DW ALL-in-1 GEL

Huuhteluaine 
Plano DW-Rinse-H1 
Plano DW-Rinse-H3

NOPEA DESINFIOINTI

Pesualtaat Tarjoiluvitriinit Lattiaviemärit

Vihannesleikkurit Purkinavaajat Vaa’atLämpömittaritLämpöhauteetTarjoiluvaunut Jääpalakoneet

Ikkunat Vitriinit

KÄSIHYGIENIAPUHTAANAPITO
Varmistetaan elintarvikkeiden hygieeninenkäsittely koko elintarvikeketjussa, 

aina raaka-aineiden alkulähteiltä - valmistuksesta - lopputuotteeseen.
Vältetään mahdolliset raaka-aineiden kontaminaatiot ja altistumiset 

mahdollisille ruokamyrkytys tilanteille.
Ylläpidetään laitteiden toimivuutta ja pidennetään niiden käyttöikää.

Ylläpidetään laadukasta ja edustavaa puhdasta työympäristöä.

KEITTIÖHYGIENIA

LASIPINTOJEN PUHDISTUS  

Uunit Grillit Rasvakeittimet Yhdistelmäuunit

UUNIN PUHDISTUS  

ASTIOIDEN KONEPESU  

VIEMÄRITUKOKSET



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


