Desinfioivat ammattipesuaineet

KW DESIPLUS, desinfioiva emäksinen pesuaine - hajustamaton

Päivittäinen
yleispuhdistus,
emäksinen

Käytetään päivittäisessä yleispuhdistuksessa tiloissa, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa;
keittiön elintarviketilojen erilaiset pinnat ja laitteet sekä saniteettitilat, uimahallit, saunat ja
liikuntatilat. Hajustamaton. pH tiivisteessä 12, käyttöliuoksessa 10. Käyttöohje: pyyhi puhdistettavat pinnat pesuliuoksella tai levitä liuos pestävälle pinnalle, anna vaikuttaa, huuhtele ja
kuivaa. Päivittäinen puhdistus suhteellisen puhtaissa tiloissa: 1-3ml / 1L vettä, runsaammin
likaantuvissa tiloissa 5-10ml/ 1L vettä. Instrumenttien esiliuotus 20ml/ 1L vettä., vaikutusaika
20-30min. Annostus vaahdotuslaitteessa 50-100ml/ 1L vettä. Ammattikäyttöön.

Vastaa Diversey
Suma Back D10

Tuotero: KW184725

Myös rasvai-

myyntierä: 5L

Hajuton
Vaahtoutuu
hyvin

Hinta: 18,68 €/ 5L alv0% seen likaan!

KW DESIPESU, desinfioiva neutraali yleispesuaine

Päivittäinen
yleispuhdistus,
neutraali.

Desinfioiva

Käytetään päivittäisessä yleispuhdistuksessa tiloissa, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa
kuten uimahallit, saunat, liikuntatilat, keittiön erilaiset pinnat ja laitteet.
Kirkas, punertava, miedosti hajustettu neste. pH tiivisteessä ja käyttöliuoksessa 7,5 (neutraali)
Päivittäinen pintojen pyyhintä : 5 - 15 ml / 5 L vettä. Runsaammin likaantuneet kohteet: 25 50 ml / 5 L vettä. Astioiden käsin pesu: 5 - 20 ml / 5 L vettä.
Instrumenttien esiliotus: 1 dl / 5 L vettä, liotusaika 20 - 30 min.
Tuotenumero: KW184705
myyntierä 5L
Hinta: 17,60 €/ 5L alv 0%

Desinfioiva

KW DESAL, desinfioiva yleispuhdistusaine (Kloramiini T)

Sopii myös vaahdotuslaitteisiin
Poistaa hajuja ja
värjäytymiä.

Desinfioiva yleispuhdistusaine erilaisten arkojenkin pintojen puhdistukseen korkean hygienian
vaativissa kohteissa kuten sairaaloissa, suurkeittiöissä, liikuntatiloissa, uimahalleissa jne. Soveltuu erinomaisesti vaahdotuslaitteisiin. Miedon tuoksuisena sopiva myös elintarviketiloihin.
Ominaisuudet: Kirkas, väritön hieman kloorinhajuinen neste. Sisältää myös: kloramiini-T, hajusteita. pH tiivisteessä 8,9, käyttöliuoksessa 8,5. Desinfioi bakteereita, sieniä, itiöitä, viruksia.
Suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat huuhdeltava aina.
Kirkas mieto kloorin hajuinen neste.
Annostus kylmään tai haaleaan veteen: päivittäinen ylläpitosiivous 100-200ppm.
Pintojen desinfioiva puhdistus 500-1000ppm. Eritetahradesinfektio 5000ppm (1-vaiheinen).
Hajunpoisto laimentamattomana. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Ärsyttää silmiä ja
ihoa. Ei saa sekoittaa muiden puhdistusaineiden kanssa. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia, jos roiskevaara.
Tuotenumero: KW181675 myyntierä 5L

Hinta: 19,76 €/ 5L alv 0%

KW Viemärinavaus 500g - 2,5 kg
Viemärinavausaine on tarkoitettu ainoastaan kunnallistekniikkaan liitettyjen viemärien ja
yleensä poistovesiputkien aukaisuun ja hajujen poistoon.
Sopii kaikkiin viemäreihin mutta ei WC-pönttöön eikä tiski- tai pesukoneisiin.
Kaada KW Viemärinavausta viemäriputkeen 100-200 gr vähitellen pienten vesimäärien kanssa,
anna vaikuttaa vähintään 15 min. ja huuhtele vedellä mahdolliset jäänteet pois.
Valkoisia hajuttomia helmiä, sisältää Natriumhydroksidia. Noin 20 avausannosta (2,5 kg)
Tuotenumero: KW1834305
myyntierä 500 g
Hinta: 7,34 €/ alv 0%
Tuotenumero: KW183432
myyntierä 2,5 kg
Hinta: 15,66 €/ alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Desinfioiva
Hajun
poisto,
viemärit
lattiakaivot
Kylmät
saunan
lauteet
Erikois
puhdistus

Desinfioivat ammattipesuaineet

KW KLOORIPESU, desinfioiva emäksinen klooripesuaine

Klooripesu

Monikäyttöinen emäksinen ja desinfioiva tehopuhdistusaine. Käytetään tiloissa, joissa korkeat
hygieniavaatimukset. Käyttökohteita: erilaiset saniteetti- ja sosiaalitilat, lattiakaivot, viemärit,
sekä kylmät saunatilat, keittiön erilaiset pinnat ja laitteet, elintarviketilat, myymälät, erityisesti
kalatiskit. Myös sairaalat, leikkaus- ja toimenpidetilat. Kirkas, kellertävä kloorinhajuinen neste. Desinfioi ja tappaa bakteereita, sieniä, itiöitä, viruksia. Poistaa hometta ja hajuja. Valkaiseva. Wc-ja lattiakaivot laimentamattomana, älä käytä kuumille pinnoille.
pH: tiivisteessä 13, käyttöliuoksessa (1%) 11,5. Pyydä tarkemmat annosteluohjeet, tuotekortti.
Tuotenumero: KW183995 myyntierä: 5L

Hinta: 19,66 €/ 5L alv 0%

KW YELLOW, desinfioiva pintadesi (vetyperoksidi)

Pintadesi, ei
huuhtelua.
Valmis liuos.

Valmis käyttöliuos kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin. KW Yellow on kehitetty ravintoloiden, kuntosalien, eläinlääkärivastaanottojen puhdistus tarpeisiin, jossa tuotteen laajavaikutteinen vetyperoksidi tulee hyvin hyödynnetyksi. Tuote tehoaa bakteereihin, viruksiin, sieniin, homeisiin ja itiöihin. Suihkuta suoraan pestävälle pinnalle sellaisenaan, anna hetken vaikuttaa, ja pyyhi.
Pinnan tulee jäädä kosteaksi pyyhinnän jälkeen, parhaan desinfioimistehon varmistamiseksi. pH 3,0
Sisältää Ionittomia ja kationisia tensidejä, fofonaatteja <5%, väriä. Saatavana spray pullossa!

Tuotenumero: KW184885

Desinfioiva

myyntierä 5L

Hinta: 37,15 €/ 5L alv 0%

Desinfioiva
Pesevä!
Myös
likaisille
pinnoille

Keittiö
tasot

KW PINTADESINFEKTIO, valmis liuos (etanolipohjainen)
Tuote on tarkoitettu pintojen desinfiointiin, mm. elintarviketeollisuudessa, keittiöissä, eläinlääkäriklinikoilla, terveydenhuollossa ym. erittäin korkeaa hygieniaa vaativissa tiloissa. Tehokas, etanolipohjainen kirkas neste. Tuhoaa bakteereita, sieniä ja viruksia.
Soveltuu kaikille alkoholia kestäville pinnoille. Tuote suihkutetaan tai levitetään
puhtaalle, kuivalle pinnalle ja annetaan kuivua. Ei jälkihuuhtelua. pH 7
Denaturoitua etanolia 60 % , isopropanolia.
Pintadesi,
ei huuhtelua

Tuotenumero: KW185255

myyntierä: 5L

Hinta: 30,02 €/ 5L alv 0%

KW T10 VAAHTOAVA PINTAPESUAINE DESINFIOINTIIN (emäksinen)

Vaahtoava,
vahvasti
emäksinen
Klooripohjainen

Vahvasti emäksinen desinfioiva (natriumhypokloriitti) , vaahtoava pintapesuaine elintarviketeollisuuden, ammattikeittiöiden sekä kylpylöiden ja erilaisten pintojen ja laitteiden desinfioivaan pesuun. KW T-10 on myös erinomainen kovan veden alueilla.
Käyttöohje: Kastele pestävä pinta haalealla vedellä, vaahdota KW T-10 käyttöliuos
(10-30ml/ 1L vettä) pestävälle pinnalle. Anna vaikuttaa n. 10 min. Lopuksi huuhtele haalealla
tai lämpimällä vedellä. HUOM! Tuotetta ei saa käyttää yhdessä hapon kanssa eikä myöskään
lämpimien pintojen pesemiseen. pH tiivisteessä 3. Klooripohjaista desinfektio– ja
valkaisuainetta < 5%. Pakkauskoot: 5L, 20L (23kg), 200L (230kg)
Tuotenumero: KW184105
Tuotenumero: KW1841020

myyntierä: 5L
myyntierä: 20L

Hinta: 25,16 €/ 5L alv 0%
Hinta: 104,33 €/ 20l alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Desinfioiva
Keittiö
tasot
Puhtaalle
pinnal-

Desinfioiva

Yleispesuaineet ammattipesuun

KW - NEUTRAALI, yleispesu
Raikas, neutraali yleispuhdistusaine käsityömenetelmin suoritettavaan ylläpitosiivoukseen,
myös saniteettitiloihin ja ikkunoiden pesuun. Myös käsin suoritettavaan astioiden pesuun.
Soveltuu kaikille vettä sietäville pinnoille. Kirkas kellertävä, miedosti hajustettu neste. pH 7
tiivisteessä ja käyttöliuoksessa. Laimea liuos ei kaipaa huuhtelua, sisältää hajusteita.
Annostus ylläpitosiivouksessa: 0,5-5 ml/ 1L vettä, ylläpitosiiv. saniteettitilat 5-10ml/ 1L vettä
Monikäyttöinen
yleispesu
Yleispesu

Lakatut
pinnat,
laminaatti

Yleispesu
käsimenetelmiin
Yleispesu

Lakatut
pinnat,
laminaatti

Tuotenumero: KW184015

myyntierä

5L

Hinta: 14,36 €/ 5L alv 0%

KW - Raikas yleispesu, heikosti emäksinen
Heikosti emäksinen, tehokas, yleispuhdistusaine ylläpitosiivouksen tarpeisiin. Soveltuu muovi, laminaatti-, kivi- ja linolilattioille, maalatuille ja lakatuille pinnoille. Jättää raikkaan tuoksun. pH: tiivisteessä 9,5, käyttöliuoksessa 7,5. Myös lakatulle puulattialle, ei öljytylle.
Annostus: päivittäiseen puhdistukseen 0,4– 2 ml / 1L vettä, likaisemmat pinnat ja saniteettitilat 2-10 ml/1L vettä. Laimea liuos ei kaipaa huuhtelua, raikas jälkituoksu. Laimea liuos ei
kaipaa huuhtelua.
Tuotenumero: KW184985
myyntierä: 5L
Hinta: 12,10 €/ 5L alv 0%

Heikosti emäksinen, miedosti hajustettu, matalavaahtoinen yleispuhdistusaine kaikille
koville pinnoille. Soveltuu sekä käsi- että konetyömenetelmiin. Ei sisällä fosfaattia.
pH tiivisteessä 10,5, käyttöliuoksessa 8,3-9,7. Sisältää myös natriumkarbonaattia, hajustetta
väriaineita. Omenan tuoksuinen. Annostus: ylläpitosiivous 0,4-1,2ml/ 1L vettä, ylläpito saniteettitilat 0,5-2ml/ 1L vettä, pintapuhdistus 2-5ml/ 1L vettä, perus-siivous 5-10ml/ 1L vettä.
Tuotenumero: KW183555

Lakatut
pinnat,
laminaatti

Yleispesu
Yleispesu

Lakatut
pinnat,
laminaatti

Vastaa Diversey
Suma Multi free D2

Ei
koneelli
seen
Lakatut
pinnat,
laminaatti
pinnat.

KW - Tip Top Omena yleispesu, heikosti emäksinen

myyntierä:

5L

Hinta: 13,39 €/ 5L alv 0%

Yleispesu
Yleispesu

Yleispesu

Matala
vaahtoinen,
myös
kone
menetelmiin.

KW - Tip Top Nektarin yleispesu, heikosti emäksinen
Heikosti emäksinen, hajustettu ja matalavaahtoinen yleispuhdistusaine kaikille koville
pinnoille. Soveltuu sekä käsi- että konetyömenetelmiin. Ei sisällä fosfaattia.
pH tiivisteessä 10,5, käyttöliuoksessa 8,3-9,7. Nektarin tuoksuinen.
Annostus: ylläpitosiivous 0,4-1,2ml/ 1L vettä, ylläpito saniteettitilat 0,4-2ml/ 1L vettä, pintapuhdistus 2-5ml/ 1L vettä, perus-siivous 5-10ml/ 1L vettä.
Tuotenumero: KW183565

myyntierä:

5L

Hinta: 13,39 €/ 5L alv 0%

Matala
vaahtoinen,
myös
kone
menetelmiin.

KW - Tip Top hajusteeton, heikosti emäksinen
Heikosti emäksinen, hajustamaton ja matalavaahtoinen yleispuhdistusaine kaikille koville pinnoille. Soveltuu sekä käsi- että konetyömenetelmiin. Ei sisällä fosfaattia.
pH tiivisteessä 10,5, käyttöliuoksessa 8,3 - 9,7
Annostus: ylläpitosiivous 0,4-1,2ml/ 1L vettä, ylläpito saniteettitilat 0,5-2ml/ 1L vettä,
pintapuhdistus 2-5ml/ 1L vettä, perus-siivous 5-10ml/ 1L vettä.
Tuotenumero: KW184755

myyntierä

5L

Hinta: 13,39 €/ 5L alv 0%

Yleispesu

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Matala
vaahtoinen,
myös
kone
menetelmiin.

Ammattipesuaineet peruspesuun

KW GREEN
Valmis käyttöliuos kaikkien vettä sietävien pintojen ylläpitosiivoukseen. Rasvan irrotuskykyä
tehostettu ammattikäyttöä varten, omenantuoksuinen. pH 10
Käyttöohje: suihkuta suoraan pestävälle pinnalle sellaisenaan, anna vaikuttaa hetken ja kuivaa. Pidempi vaikutusaika parantaa rasvan irroituskykyä.

Valmis liuos

Tuotenumero: KW184875

myyntierä: 5L

Vahvasti emäksinen peruspuhdistusaine, jossa erityisen tehokas tensidiseos. Erinomainen
ylläpitosiivouksen tehopesuaineena ja timanttikuitulaikkojen kanssa erinomainen.
pH 10 tiivisteessä, käyttöliuoksessa 11,8. Hajustamaton.
Käyttöohje: Ylläpitosiivous 1-10ml/ 1L vettä, peruspuhdistus 10-20ml/ 1L vettä.
Käyttöönottopuhdistus: kumilattia 1,5 dl/ 1L vettä, keraaminen ja turvalattia 0,5 dl/ 1L vettä.
Huom! Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Voi syövyttää metalleja. Käytä
suojavälineitä.
Tuotenumero: KW185125

myyntierä: 5L

Tehostettu
rasvan
irrotus

Hinta: 18,58 €/ 5L alv 0%

KW Special - vahvasti emäksinen, hajustamaton

Timanttikuitu
laikoille
erinomainen

Yleispesu

Peruspesu
Käyttöönot
to
puhdistuks
een.

Hinta: 17,82 €/ 5L alv 0%

KW TehoSpa - emäksinen, hajustamaton

Märkätiloihin,
myös pystypinnat

Emäksinen puhdistusaine erityisesti märkätilojen ylläpito- ja perussiivoukseen. KW TehoSpa
soveltuu erittäin hyvin matalapainepesujärjestelmään ja on käytettävissä myös vaahdotinlaitteiden kanssa. TehoSpa on kehitetty käytettäväksi uimahalli-, kylpylä-, sauna-, suihku- sekä
sosiaalitiloissa. Tuote irrottaa tehokkaasti orgaanista rasvalikaa. Vaahtoavuutensa ansiosta
TehoSpa on tehokas pystypintoja pestäessä. pH 13,5 tiivisteessä, käyttöliuoksessa 11.
Käyttöohje: Ylläpitosiivous 1-10ml/ 1L vettä, peruspuhdistus 10-50ml/ 1L vettä.
Vaahdotinlaitteessa: annostus vaahdotinlaitteessa 30-50ml/ 1L vettä. Huom! Voimakkaasti
ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Voi syövyttää metalleja. Käytä suojavälineitä.
Tuotenumero: KW185115 (5L)

Peruspesu

myyntierä: 5L/ 20L Hinta: 21,06 €/ 5L alv 0%

KW Trimcos - erikoispuhdistusaine
Heikosti emäksinen ja erityisen monikäyttöinen rasvanpoisto- ja yleispuhdistusaine, joka soveltuu useimmille vettä sietäville pinnoille. Matalavaahtoisena kehitetty korvaamaan myös
vahvasti emäksisiä ja petroliliuottimia sisältäviä puhdistusaineita. KW Trimcos soveltuu käytettäväksi elintarvike- ja ammattikeittiötiloissa, myymälöissä, teollisuudessa, mattopesuloissa
tahranpoistoon, laivoissa, korjaamoissa, kaluston pesussa, teurastamoissa sekä savustamoissa
yms. Käsi- ja konemenetelmiin, myös matalapainepesureihin ja painehuuhtelukoneisiin. Toimii
erinomaisesti myös matalissa lämpötiloissa. pH 13,5 tiivisteessä, käyttöliuoksessa 11.
Käyttöohje: Ylläpitosiivous 5-50ml/ 1L vettä, paine-/ peruspesu 50-100ml/ 1L vettä.
Rasvanpoisto saattaa vaatia laimentamattoman tuotteen. Levitä pesuliuos pestävälle pinnalle,
anna vaikuttaa (tärkeää!!), hankaa ja huuhtele lopuksi. Pakkauskoot 5L, 20L, 200L
Erityisen hyvä
kumimateriaaleille

Tuotenumero: KW183815 (5L)

myyntierä: 5L/ 20L Hinta: 30,56 €/ 5L alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Peruspesu
Toiminta
lämpötila
+10+30 c

Ammattipesuaineet peruspesuun

KW Peruspesugeeli

Valmis liuos
Pesugeeli
pystypinnoille

Käyttövalmis peruspesuaine soveltuu erityisesti portaiden ja pystypintojen peruspuhdistukseen ja vahanpoistoon. Käytettävissä myös maalarinpesuna ja apuna tapetinirrotuksessa.
Käyttövalmis peruspesuaine soveltuu erityisesti portaiden ja pystypintojen peruspuhdistukseen ja vahanpoistoon. Lähes väritön geelimäinen neste. pH 12,4
Käyttöohje: Levitä sellaisenaan tai laimennettuna jopa 1:1. Geeliytymistä voit edesauttaa
käyttämällä telaa levittämisessä. Anna vaikuttaa 5-10 min. huolehtien, ettei pinta pääse kuivumaan. Käytä mekaniikkana hankauspesintä tai lattianhoitokonetta, vesi-imuroi ja kosteapyyhi.
Huom. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia, jos roiskevaara.
Tuotenumero: KW183925

myyntierä: 5L

Vahanpoisto- ja käyttöönottopuhdistusaine linoleumi-, muovi- ja kivilattioille. Lipol liuottaa
vahat nopeasti, jolloin mekaanisen työn määrä vähenee. Matalavaahtoisena soveltuu sekä
käsi- että konemenetelmiin. Huuhteluvapaa. pH tiivisteessä ja käyttöliuoksessa 10
Käyttöohje: Annostelu: 2,5-10 dl/, käyttöönottopesu: 5dl/ 5L vettä.
Vahanpoisto: levitä pesuliuos lattialle pienelle alueelle kerrallaan, anna vaikuttaa 5-10 min.,
antamatta pinnan kuivua. Tarvittaessa työstä mekaanisesti ja imuroi likaantunut pesuliuos.
Huuhteluvapaa. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Roiskeet huuhdeltava heti runsaalla vedellä, lääkäriin.
Tuotenumero: KW186905

myyntierä: 5L

Tehokas, huuhteluvapaa vahanpoisto- ja käyttöönottopuhdistusaine emäksisiä aineita sietäville lattiamateriaaleille. Ei linoelumille. KW Vahanpoisto poistaa tehokkaasti myös kerrostuneet
vahakalvot. Matalavaahtoisena soveltuu käsi- ja konemenetelmiin. Hajuttomana soveltuu
myös allergikkojen käyttöön. Huuhteluvapaa. pH tiivisteessä 13 ja käyttöliuoksessa 12,5
Käyttöohje: Annostelu: 2,5-10 dl/, käyttöönottopesu: 5dl/ 5L vettä. Anna vaikuttaa 5-10 min.,
antamatta pinnan välillä kuivua. Tarvittaessa työstä mekaanisesti ja imuroi likaantunut pesuliuos. Erillistä huuhtelua ei tarvita, mutta lopuksi on suositeltavaa kerta-ajo yhdistelmäkoneella tai kosteapyyhintä käsimenetelmin.
Tuotenumero: KW184995

myyntierä: 5L

Hapan puhdistusaine kosteidentilojen perussiivoukseen, kalkin- ja ruosteenpoistoon. Tehokkaan happoyhdistelmän avulla KW Kalkinpoisto liuottaa erityisesti ruostetta, kalkkisaippuaa ja
mangaania kaikilta happoja kestäviltä pinnoilta. Soveltuu myös kahvinkeittimien ja astianpesukoneiden kalkinpoistoon. pH tiivisteessä 1,2, käyttöliuoksessa 1,8
Käyttöohje: Perussiivous 2-10ml/ 1L vettä. Wc-altaan puhdistamiseen sellaisenaan. Anna
vaikuttaa ja hankaa tarvittaessa. Käsittelyn jälkeen huolellinen huuhtelu. Annostus vaahdotustilanteessa: 50-100ml/ 1L vettä. Käytettäessä käyttöliuosta ei tarvitse neutraloida.
Huom! Tuotetta ei saa käyttää yhdessä klooripitoisen puhdistusaineen kanssa. KW Kalkinpoisto ei sovellu marmorille, kalkkikivipinnoille eikä kylpyammeisiin. Ei saa myöskään käyttää sinkki- tai alumiinipinnoille.
Tuotenumero: KW184345

myyntierä: 5L

Matala
vaahtoinen
Käsi- ja
kone
menetelmiin

Peruspesu

Hinta: 21,06 €/ 5L alv 0%

KW KALKINPOISTO - kosteisiin tiloihin, hapan

Kalkkisaostumien
ja ruostetahrojen
poistoon

Peruspesu

Hinta: 23,44 €/ 5L alv 0%

KW vahanpoisto

Huuhteluvapaa,
hajuton

Pesu
sekä
vahan
poisto

Hinta: 18,36 €/ 5L alv 0%

KW Lipol - vahanpoisto

Huuhteluvapaa
vahanpoisto

Peruspesu

Hinta: 22,14 €/ 5L alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Saniteetti

Ammattipesuaineet saniteettitiloihin

KW FRESH saniteettitiloihin, heikosti hapan - hajustamaton

Ei jätä pisarajälkiä
Estää
saostumien
syntymistä

Sani-

Saniteettitilojen ylläpitosiivouksessa käytettävä heikosti hapan puhdistusaine. Tuote soveltuu
teetti
sosiaali-, liikunta-, uimahalli-, kylpylä-, sauna- ja saniteettitiloissa käytettäväksi. KW Freshiä voidaan käyttää myös lämpimissä saunatiloissa. Soveltuu myös rakennussiivoukseen sitoen raskasta betonipölyä. Säännöllisesti käytettynä KW Fresh estää ruoste-, kupari-, kalkki- ym. saostumien kiinnittymistä puhdistettaville pinnoille. Suositellaan käytettäväksi missä saostumisongelmia
pH tiivisteessä 2,5 käyttöliuoksessa 4,5
Käyttöohje: Ylläpitosiivous 1-3 ml/ 1L vettä, perussiivous 4-5ml/ 1L vettä. WC- altaisiin laimentamattomana. Anna vaikuttaa ja huuhtele.
Tuotenumero: KW184355

myyntierä: 5L

Hinta: 18,58 €/ 5L alv 0%

KW Fresh Tropical saniteettitilojen puhdistukseen, heikosti hapan

Ei jätä pisarajälkiä
Estää
saostumien
syntymistä

Saniteettitilojen ylläpitosiivouksessa käytettävä heikosti hapan puhdistusaine. Tuote soveltuu
sosiaali-, liikunta-, uimahalli-, kylpylä-, sauna-, ja saniteettitiloissa käytettäväksi. Voidaan käyttää myös lämpimissä saunatiloissa. Soveltuu myös rakennussiivoukseen sitoen raskasta betonipölyä. Säännöllisesti käytettynä KW Fresh estää ruoste-, kupari-, kalkki yms. saostumien kiinnittymistä puhdistettaville pinnoille. Näin vältytään voimakkaiden ja happamien aineiden käytöltä
jolloin pinnat pysyvät kokoajan raikkaina ja kirkkaina. Freshin käyttöä suositellaan jatkuvaksi
silloin kun saostumien syntymisien kanssa on ongelmia. pH tiivisteessä 2,5 käyttöliuoksessa 4,5
Annostus: ylläpitosiivous 1-3ml/ 1L vettä, perussiivous 4-5ml/ 1L vettä. Wc-altaisiin sellaisenaan. Anna vaikuttaa ja huuhtele. Sisältää hajusteita.
Tuotenumero: KW185085

myyntierä 5L

Saniteetti

Hinta: 18,58 €/ 5L alv 0%

KW WC CLEAN - erittäin tehokas hapan istuimen ja wc-altaan pesuun
Erittäin tehokas hapan puhdistusaine wc-altaan ja wc-istuimen perussiivoukseen.
Poistaa vaikeat ruoste– ja kalkki saostumat. Käytetään sellaisenaan. Myös Spray pullossa!
pH tiivisteessä 1. Käyttöohje: Levitetään sellaisenaan suoraan pestävälle pinnalle, annetaan
vaikuttaa muutaman minuutin, harjataan ja huuhdellaan. HUOM! ei kromipinnoille!!

Valmis liuos

Tuotenumero: KW183905

myyntierä 5L

Hinta: 22,46 €/ 5L alv 0%

Saniteetti

KW RED Wc-tilojen puhdistukseen, sisältää hajunsyöjää
Valmis käyttöliuos saniteettitilojen puhdistukseen. Erittäin hyvä wc-istuimen raikastamiseen
hajunsyöjän ansiosta. Soveltuu myös käsienpesualtaan, seinäpintojen ja lattian puhdistukseen.
Sitruunan tuoksuinen. pH 8,5. Myös Spray pullossa!
Käyttöohje: Suihkuta sellaisenaan suoraan pestävälle pinnalle ja kuivaa, ei tarvitse huuhtelua.

Valmis liuos

Tuotenumero: KW184975

myyntierä 5L

Saniteetti

Hinta: 18,58 €/ 5L alv 0%

KW SANI, hapan - tehokas rasvalioille

Monikäyttöinen, myös
saniteetti tilat.

Saniteetti- ym. tilojen raikas yleispuhdistusaine ylläpitosiivouksen tarpeisiin. Ehkäisee kalkinmuodostumista pinnoille. Puhdistaa pinnat kirkkaiksi. Soveltuu myös ikkunoiden pesuun. Erittäin miellyttävän tuoksun ansiosta jättää siivotun tilan raikkaaksi.
pH: tiivisteessä 9,8, käyttöliuoksessa 9. Annostus: 5 - 50 ml / 5 L vettä likaisuusasteen
mukaan. Sumutinpullossa 10- 50 ml / 1L vettä.
Tuotenumero: KW186965

myyntierä : 5L

Hinta: 17,28 €/ 5L alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Saniteetti
Yleis
pesu
Ikkuna
pinnat

Kotimaiset ammattipesuaineet keittiöön ja asiakastiloihin

KW RASVANPOISTO vahvasti emäksinen, myös konemenetelmiin

Rasvainen ja
pinttynyt lika
elintarviketilat

Pinttyneen rasvan, valkuaisen ja muun rasvan pesemiseen suurkeittiöissä sekä elintarviketiloissa. Soveltuu myös ylläpito– ja perussiivoukseen. Tuotetta voidaan käyttää vaahdotinlaitteen tai
korkeapainepesurin avulla, myös käsimenetelmin. pH tiivisteessä >13, käyttöliuoksessa 12,3.
peruspuhdistus: 50-100 ml / 5 l vettä, korkeapaine- tai vaahtopesu: 1,5 dl/ 5 l vettä.
Annostus: yläpitosiivous 1-10ml/ 1L vettä, perussiivous 10-20ml/ 1L vettä, korkeapainepesu
50ml/ 1L vettä. Levitä liuos pinnalle ja anna vaikuttaa 5-15 min. Hankaa ja huuhtele hyvin.
Huom! Ei alumiinipinnoille, saattaa vahingoittaa myös maalipintoja.
Tuotenumero: KW185135

myyntierä 5L

Hinta: 20,84 €/ 5L alv 0%

KW - TEMPO 1000 YLEISPESUAINE, rasvaiseen likaan

Rasvaiseen likaan,
riittoisa,
monikäyttöinen!

Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine, käsi- ja konemenetelmiin kaikille vettä sietäville pinnoille. Erittäin laajakäyttöinen, riittoisa ja tehokas yleispuhdistusaine, joka tehoaa myös rasvaiseen ja pinttyneeseen likaan. Myös ikkunanpesuun. Ominaisuudet: Kirkas, kellertävä, miedontuoksuinen neste, ei vaahtoa korkeammassakaan lämpötilassa.
pH: tiivisteessä 9,5 käyttöliuoksessa 7,7-9,3
Annostusohjeet / työmenetelmät: ylläpitosiivous: 2,5-5 ml /5 l vettä, ei vaadi huuhtelua.
Ikkunanpesu: 2,5 ml / 5 l vettä. Soveltuu käytettäväksi myös saniteettitiloissa, SHS- sumupuhdis-tuksessa, korkeapainepesussa ja kuumavesikoneissa.
Tuotenumero: KW184475

myyntierä

5L

Hinta: 19,98 €/ 5L alv 0%

Ammatti
keittiö

Valkuaisen
ja muu
n lian
pesemiseen
ammattikeitti
öissä.
Yleispesu
Lattian
hoito
Saniteetti
Kone
pesu
Korkea
paine
pesu

KW - Florens puhdistus– ja hoitoaine (sisältää vahaa)

Myös kivilattialle, kiillottava.

Tensidi,– saippua– ja vahapohjainen puhdistus- ja hoitoaine kaikkien vahattujen ja vahaamattomien lattioiden ylläpitohoitoon sekä PUR – ja linoleum pintojen peruspuhdistukseen.
Soveltuu erinomaisesti myös kivipinnoille. Ei kerrostu lattiapinnoille. Soveltuu sekä käsi- että
koneellisiin menetelmiin, myös SHS- menetelmiin. Emalgoituu edellisen hoitoainekalvon
kanssa. Hajustamaton. Erinomainen myös vanhalle puulattialle, hoitava/ ehostava.
Annostelu: puhdistushoito: 0,5-5 ml/ 1L vettä. Hoitokiillotus 10-30ml/ 1L vettä. Linoleumlattian ylläpitosiivouksessa 10-20ml/ 1L vettä. Tällöin jaksottaiseen siivoukseen KW Tempo 1000
annostuksella 0,5-5ml/ 1L vettä. pH tiivisteessä 9,8, käyttöliuoksessa 8.
Tuotenumero: KW184455

myyntierä:

5L

Hinta: 19,01 €/ 5L alv 0%

Lattian
hoito
Kone
pesu
Kiillottava

KW Purmo polymeeripohjainen puhdistus– ja hoitoaine (sis. vahaa)

Erityisesti PURpinnoitetuille
materiaaleille.

Heikosti emäksinen puhdistus– ja hoitoaine jaksottaiseen siivoukseen kaikille koville hoidettaville pintamateriaaleille, menetelmillä puhdistushoito ja hoitokiillotus. Tuote soveltuu käytettäväksi käsi– ja konemenetelmillä. KW Purmo on kehitetty erityisesti PUR-pinnoitettujen materiaalien hoitamiseen. Valkoinen hajustamaton neste.
Emalgoituu edellisen hoitoainekalvon kanssa.
Annostelu: puhdistushoito: 2-5 ml/ 1L vettä. Hoitokiillotus 10-20ml/ 1L vettä.
Lattian suojaus annostuksella 1:1. pH tiivisteessä 8,5, käyttöliuoksessa 8,1.
Tuotenumero: KW185055

myyntierä

5L

Hinta: 31,86 €/ 5L alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Lattian
hoito
Kone
pesu
Kiillottava

Lattian hoito– ja suoja-aineet

Lattian
hoito

KW Himmeä - lattiavaha

Kuivumisaika
20-30 min.
Helppo levittää

Himmeä lattiavaha muovi-, linoleum-, kivi-, kumi-, lakatuille parkettilattioille sekä kuluneille
PUR-pinnoille. Soveltuu erittäin hyvin paikkavahaukseen.
Askel
Ominaisuudet: Valkoinen, maitomainen neste, joka kuivuttuaan jättää lattian himmeäkiiltoi- varma
seksi. Helposti levitettävä, kulutusta erittäin hyvin kestävä, askelvarma lattiavaha. Tuote sietää
käsihuuhteita. Lähes tuoksuton.
Käyttöohje: käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattiapinnalle voi levittää ensin yhden
kalvon. Vahakalvojen annetaan kuivua levityskertojen välillä 20-30 min.
Riittoisuus 80-100 m2/ 1 L. Menekkiin vaikutta lattiapinnan huokoisuus sekä levitysväline.
Kävelykuivaksi pinta muodostuu viimeisen kalvon kuivuttua noin 45 minuuttia. Huonekalujen
siirtoa tilaan suositellaan vasta seuraavana päivänä naarmujen välttämiseksi.
Tuotenumero: KW185025 myyntierä 5L

Hinta: 39,74 €/ 5L alv 0%
Lattian
hoito

KW Puolikiiltävä - lattiavaha

Kuivumisaika
20-30 min.
Helppo levittää

Puolikiiltävä/kiiltävä yleisvaha muovi-, linoleumi ja kivilattioille sekä kuluneille PUR-pinnoille.
Soveltuu erittäin hyvin paikkavahaukseen.
Askel
Ominaisuudet: Valkoinen, maitomainen neste, joka kuivuttuaan jättää lattian puolikiiltäväksi.
varma
Haluttaessa korkeakiiltoinen lattiapinta KW Puolikiiltävää levitetään 3-4 kalvoa, jolloin pinnasta
tulee hyvinkin kiiltävä. Tuote on helposti levitettävä, kulutusta erittäin hyvin kestävä askelvarma lattiavaha. KW Puolikiiltävä sietää hyvin käsihuuhteita. Lähes tuoksuton.
Käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattiapinnalle levitetään 1-2 ohutta vahakerrosta.
Vahakalvojen annetaan kuivua levityskertojen välillä 20-30 minuuttia.
Riittoisuus 80-100m2/ 1 L. Menekkiin vaikuttaa lattiapinnan huokoisuus sekä levitysväline.
Halutessa korkeakiiltoinen lattiapinta, levitetään 3-4 kalvoa, jolloin pinnasta tulee hyvinkin
kiiltävä.
Tuotenumero: KW185035 myyntierä 5L

Hinta: 39,74 €/ 5L alv 0%

KW Cover - suoja-aine kivi- ja betonilattioille
Suoja-aine huokoisille kivi-, tiili-, mosaiikkibetoni-, betoni-, klinkkeri- ja massalattioille. Imeytyessään täyttää pinnan huokoisuuden antaen pölyämättömän suojan. Cover tunkeutuu syvälle
betoniin ja kiveen, joten naarmut eivät poista suojausta.
Ominaisuudet: Vaalean punertava, maitomainen neste. KW Cover antaa erinomaisen suojan
öljyä, happoja, verta, kahvia, rasvaa, punaviiniä ja punajuurta vastaan. Lähes tuoksuton. Kestää
hyvin vettä ja heikosti emäksisiä puhdistusaineita.
Käytetään sellaisenaan. Levitetään ensimmäisellä kerralla runsaasti esim. lattiakuivaimella tai
telalla hyvän pohjatiivistyksen aikaan saamiseksi. Pinnan annetaan kuivua muutamia tunteja
tai yön yli. Toinen kerros levitetään ohuesti, jotta pinnasta tulisi tasainen ja yhtenäinen.
Ei sisällä liuottimia. Riittoisuus: 30-70 m2/ 1 L pinnan huokoisuudesta riippuen.
Kalusteiden siirtoa tilaan suositellaan vasta seuraavana päivänä naarmujen välttämiseksi.
KW Coverin päälle voi vahata kertaalleen lattiavahoillamme KW Himmeä tai KW Puolikiiltävä.
Tämän jälkeen ylläpitosiivous KW Tiptop sekä jaksottainen siivous lattianhoitoaineellamme
KW Florens.
On myös mahdollista jättää vahaus pois ja käyttää ylläpitosiivouksessa KW Tiptop sekä
lattianhoitoaineena KW Florens. Nämä yhdessä timanttikuitulaikkojen kanssa antava lattialle
näyttävän ulkoasun. pH: 8, sisältää akryylidispersiota ja pehmitinainetta.
Tuotenumero: KW185105

myyntierä 5L

Hinta: 60,91 €/ 5L alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Lattian
hoito

Ammattipesuaineet keittiöön

KW - UUNI & GRILLI hyytelö, voimakkaasti emäksinen

Uuni-/ grillin
puhdistus,
pystypinnat!!

Tehokas hyytelömäinen rasvan ja pinttyneen lian uuneille ja grilleille. Huom! Ei alumiinipinnoille. Hyytelömäisenä tuote pysyy pystypinnoilla ja ritilöiden päällä. Irrottaa palaneen rasvan ja lian. Puhdistaa pinnat naarmuttamatta, sitoo rasvaa ja likaa. Voidaan käyttää sekä kylmien että lämpimien pintojen puhdistuksessa. pH: tiivisteessä 13.
Levitä esim. pehmeällä harjalla tai sienellä suoraan pinnoille. Anna vaikuttaa
5-30 min. antamatta pinnan välillä kuivua. Lämmön nosto 60 - 90 ºC tehostaa lianirrotuskykyä. Hankaa ja pyyhi lika irti esim. kostealla kertakäyttöliinalla. Huuhtele vedellä huolellisesti.
Tuotenumero: KW185205

myyntierä : 5L

Tuotenumero: KW185215

myyntierä: 5L

Hinta: 17,82 €/ 5L alv 0%

Pinttyneen rasvan, valkuaisen ja muun rasvan pesemiseen suurkeittiöissä sekä elintarviketiloissa. Soveltuu myös ylläpito– ja perussiivoukseen. Tuotetta voidaan käyttää vaahdotinlaitteen tai
korkeapainepesurin avulla, myös käsimenetelmin. pH tiivisteessä >13, käyttöliuoksessa 12,3.
peruspuhdistus: 50-100 ml / 5 l vettä, korkeapaine- tai vaahtopesu: 1,5 dl/ 5 l vettä.
Annostus: yläpitosiivous 1-10ml/ 1L vettä, perussiivous 10-20ml/ 1L vettä, korkeapainepesu
50ml/ 1L vettä. Levitä liuos pinnalle ja anna vaikuttaa 5-15 min. Hankaa ja huuhtele hyvin.
Huom! Ei alumiinipinnoille, saattaa vahingoittaa maalipintoja.
Tuotenumero: KW185135

myyntierä 5L

Hinta: 20,84 €/ 5L alv 0%

KW SUPER-RINSE, kiertoilmauunien huuhteluaine (hapan)
Hapan erikoishuuhteluaine kiertoilmauuneille ja laitostiskikoneille. Sininen, hajustamaton
neste. Neutraloi pinnat pesuainejäämistä ja edistää pintojen kuivumista. Annostus: 0,1 -0,8
ml / l. Astia liitetään koneen automaattiseen annostelulaitteeseen. Huom. Annostelulaitteen
oltava haponkestävä. Sisältää myös: Karboksyylihappoa, isopropanolia.
pH 1,8 tiivisteessä ja 5,0 käyttöliuoksessa.
Kiertoilmauunin

puhdistus

Ammatti

Kiertoilmauunien, grillien, leipomouunien sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen keittiö
liesituulettimen kupujen puhdistukseen. Poistaa erittäin tehokkaasti kiinnipalaneita ja kuivuNesteneita jäänteitä sekä öljykarstaa uuni- ja keittoastioiden pinnoilta. Hajustamaton.
mäinen
pH 14 tiivisteessä ja käyttöliuoksessa. Voimakkaasti syövyttävää, EI alumiinille!
Astia liitetään uunin/ grillin automaattiseen annostelujärjestelmään, tuote voidaan myös
vaahdottaa tai levitetään sellaisenaan. Kylmille ja jäähtyneille pinnoille liuos laimennetaan
suhteessa(1:10). Lämmitetään 50-70 oC: een. Korkeammissa lämpötiloissa liuos saattaa höyrystyä ja aiheuttaa teräksen värjäytymistä. Vaikutusajan (max 5 min) jälkeen poistetaan irronnut lika ja huuhdellaan huolellisesti vedellä. Ei saa sekoittaa muiden aineiden kanssa.

KW RASVANPOISTAJA vahvasti emäksinen, myös konemenetelmiin

Rasvainen ja
pinttynyt lika

Hyytelö, kiinnittyy
pysty
pintoihin

Hinta: 19,44 €/ 5L

KW SUPER CLEAN RASVANOISTAJA - vahvasti emäksinen

Uuni-/ grillin
puhdistus

Ammatti
keittiö

Tuotenumero: KW185225
Tuotenumero: KW185220

myyntierä : 5L
myyntierä : 10 L

Hinta: 25,92 €/ 5L alv 0%
Hinta: 49,25 €/ 10L alv 0%

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Ammatti
keittiö

Valkuaisen
ja muu
n lian
pesemiseen
ammattikeitti
öissä.

Ammatti
keittiö

Kiertoilma
uunille
Laitos
tiski
koneille

Ammattipesuaineet keittiöön

KW käsiastianpesu– ja yleispesuaine, hajusteeton
Neutraali käsiastianpesu- ja yleispuhdistusaine, joka soveltuu astian- ja ikkunanpesuun sekä
kalusteiden ja maalattujen pintojen puhdistukseen. Astianpesu on tehokasta kovassakin vedessä ja käyttöliuos on ystävällinen iholle ja aroillekin pinnoille.
pH: tiivisteessä 6,5 ja käyttöliuoksessa 7,0. Käyttöohje: käsintiskaus 0,4-2,0 ml/ 1 L vettä,
yleispuhdistusaineena 0,4-2,0 ml/ 1 L vettä, ikkunanpesu 2 ml/ 1 L vettä.

Monikäyttöinen

Tuotenumero: KW184611
Tuotenumero: KW184615

myyntierä : 1L
myyntierä : 5L

Hinta: 5,18 €/ 1L
Hinta: 16,74 €/ 5L

KW käsiastianpesu– ja yleispesuaine, miedosti hajustettu
Neutraali käsiastianpesu- ja yleispuhdistusaine, joka soveltuu astian- ja ikkunanpesuun sekä
kalusteiden ja maalattujen pintojen puhdistukseen. Astianpesu on tehokasta kovassakin vedessä ja käyttöliuos on ystävällinen iholle ja aroillekin pinnoille.
pH: tiivisteessä 6,5 ja käyttöliuoksessa 7,0. Käyttöohje: käsintiskaus 0,4-2,0 ml/ 1 L vettä,
yleispuhdistusaineena 0,4-2,0 ml/ 1 L vettä, ikkunanpesu 2 ml/ 1 L vettä.

Monikäyttöinen

Tuotenumero: KW184631
Tuotenumero: KW184635

myyntierä : 1L
myyntierä : 5L

Ammatti
keittiö

Hajusteeton
Tehokas
valkuaisja rasva
lialle

Ammatti
keittiö

Hajusteeton

Hinta: 5,18 €/ 5L
Hinta: 16,74 €/ 5L

KW Konetiski 10 - vahvasti emäksinen
Vahvasti emäksinen nestemäinen koneastianpesuaine suurkeittiöön astianpesukoneisiin.
pH: tiivisteessä 14 ja käyttöliuoksessa 12. Käyttöohje: Astia liitetään automaattiseen annostelujärjestelmään. Annostus: 0,7-3,0g/ 1L (60 °C). Annostuksella 2g/ 1L konetiski 10 estää
kalkkisaostumien syntymisen vedenkovuuden ollessa alle 6 °dH. Astiat huuhdellaan haalealla
vedellä ennen konepesua. Ainoastaan ammattikäyttöön.
Tuotenumero: KW1853213
myyntierä : 13 kg
Hinta: 46,33 €/ 13 kg
Tuotenumero: KW1853226
myyntierä : 26 kg
Hinta: 85,92 €/ 26 kg

Ammatti
keittiö

Tehokas
rasvaan
Estää
kalkkisaost
umia

KW Konetiski 20 - vahvasti emäksinen
Vahvasti emäksinen, erityisesti koviin vesiin ja vaativiin olosuhteisiin kehitetty, nestemäinen
koneastianpesuaine astioiden pesuun laitostiskikoneissa.
pH: tiivisteessä 14 ja käyttöliuoksessa 11,7. Käyttöohje: Astia liitetään automaattiseen annostelujärjestelmään. Annostus: 1-3,0g/ 1L (60 °C). Annostuksella 2,5g/ 1L konetiski 20 estää
kalkkisaostumien syntymisen vedenkovuuden ollessa alle 12 °dH. Astiat huuhdellaan haalealla vedellä ennen konepesua. Ainoastaan ammattikäyttöön.
Tuotenumero: KW1853413
myyntierä : 13 kg
Hinta: 56,16 €/ 13 kg
Tuotenumero: KW1853426
myyntierä : 26 kg
Hinta: 105,58 €/ 26 kg

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Ammatti
keittiö

Tehokas
rasvaan
Kovalle
vedelle

Ammattipesuaineet keittiöön

Ammatti
keittiö

KW Konetiski Alu - emäksinen
Emäksinen, erityisesti alumiiniastioille, mutta myös muille astioille kehitetty nestemäinen
koneastianpesuaine astioiden pesuun laitostiskikoneissa.
pH: tiivisteessä 13 ja käyttöliuoksessa 11. Käyttöohje: Astia liitetään automaattiseen annostelujärjestelmään. Annostus: 1-3,0g/ 1L (60 °C). Annostuksella 2g/ 1L konetiski Alu estää
kalkkisaostumien syntymisen vedenkovuuden ollessa alle 5 °dH. Astiat huuhdellaan haalealla
vedellä ennen konepesua. Ainoastaan ammattikäyttöön.
Tuotenumero: KW1854724

myyntierä : 24 kg

Hinta: 100,05 €/ 24 kg
Ammatti
keittiö

KW Kirkaste - koneelliseen astianpesuun

Neutraali huuhtelukirkaste astianpesukoneisiin, joissa on annostuslaite huuhtelukirkasteita
varten. Poistaa pintajännityksen ja saa astiat kuivumaan nopeasti ja tasaisesti tahrattomiksi ja Nopeuttaa
kirkkaiksi. Astia liitetään tiskikoneen automaattiseen annostelujärjestelmään.
kuivupH: tiivisteessä 7 ja käyttöliuoksessa 7. Annostus: 0,1-0,2 ml/ 1L vettä.
mista

Tuotenumero: KW185385
Tuotenumero: KW1853820

myyntierä : 5L
myyntierä : 20L

Hinta: 25,06 €/ 5L
Hinta: 97,63 €/ 5L

Estää pisarajäljet

KW Konetiskijauhe - koneelliseen astianpesuun
Koneelliseen astianpesuun kaikissa tiskikoneisissa, jauhemainen koneastianpesuaine kaikkiin
astianpesukoneiseen. Voidaan käyttää myös astioiden esiliuotusaineena.
pH: käyttöliuoksessa 11,5. Annostus: kotitalouskoneet 15-20 ml/ tiskiannostelulokeroon.
1-tankkiset laitoskoneet: annostele pesutankkiin 1-2 dl. Pesujauhetta lisätään 0,75-1 dl aina
n. 10: nen pestyn korin jälkeen. Huom! Ruostumatonta terästä ja hopeaa ei saa pestä yhdessä. Joitakin lasi– ja posliinilaatuja ei pidä pestä koneellisesti.

N. 400 pesukertaa

Tuotenumero: KW184392
Tuotenumero: KW184396

myyntierä :2 kg
myyntierä :6 kg

Hinta: 14,13€/ 2 kg
Hinta: 34,73 €/ 6 kg

Tehokas!
Estää
kalkin
muodostum
ista

Ammatti
keittiö

KW Ecotabs - konepesuainetabletti

Tehokas rasvan
poistokyky,
jättää astiat
kirkkaiksi.

Ammatti
keittiö

Koneastianpesutabletit koneisiin, joihin pesuaine annostellaan käsin. Tabletit on pakattu vesiKotikoliukoiseen kelmuun, jota ei tarvitse poistaa ennen koneeseen laittoa.
neet
Ominaisuudet: Tabletit poistavat tehokkaasti rasvalikaa, valkuais- ja tärkkelyslikaa sekä kahvin ja teen aiheuttamia värjäytymiä. KW Ecotabs jättää astiat loistavan kirkkaiksi ja estää
kalkkisaostumien muodostumisen koneeseen.
pH: käyttöliuoksessa 10,5. Pakkauskoko 100 tablettia/ muovisanko.
Tuotenumero: KW180105

myyntierä : 100 tablettia

Hinta: 19,89 €/ purkki

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Ammattipesuaineet keittiöön
Ammatti
keittiö

KW Liotusjauhe astioille
Ruokailuvälineiden, posliini- ja muoviastioiden sekä ruostumattomien teräsastioiden liotukseen. Pinttymien ja tahrojen poistoon sekä hapettuneen hopean kirkastamiseen.
Annostus: 0,1—1 dl/ 10 L vettä.
Käyttöohje: Upota astiat altaaseen tai vaunuun ja anna aineen vaikuttaa 30-60 min. riippuen
liotettavien astioiden materiaalista ja likaisuusasteesta. Liotuksen jälkeen pesu koneessa.
pH: käyttöliuoksessa 12. Syövyttävää, ärsyttää silmiä ja ihoa.
Tuotenumero: KW184065

myyntierä: 5 kg

Hinta: 26,46 €/ 5 kg

Ammatti
keittiö

KW Liotusneste astioille
Ruokailuvälineiden, posliini- ja muoviastioiden sekä ruostumattomien teräsastioiden liotukseen. Pinttymien ja tahrojen poistoon. HUOM! EI Alumiinille!
Annostus: 5 - 50 ml/ 5 L vettä.
Käyttöohje: Upota astiat altaaseen tai vaunuun ja anna aineen vaikuttaa 15-30 min. riippuen
liotettavien astioiden materiaalista ja likaisuusasteesta. Liotuksen jälkeen huolellinen
huuhtelu tai pesu koneessa. pH: Tiivisteessä 14 ja käyttöliuoksessa (25 ml) pH 12,2.
Klooriton

Tuotenumero: KW185455

myyntierä : 6,5 kg

Hinta: 25,57 €/ 6,5 kg

Pyykinpesuaineet ammattikäyttöön
Pyykin
pesuaiHajustamaton, zeoliititon, ympäristöystävällinen pyykinpesujauhe, joka on kehitetty erityises- neet

KW Haalaripesu - vaikeaan likaan

Vaikeaan
likaan, noki,
rasva, öljy ym.

ti työvaatteiden, siivoustekstiilien, moppien ja käytävämattojen tehokkaaseen puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, nokea ja muuta vaikeaa likaa.
Annostus: 5 - 50 ml/ 5 L vettä.
Käyttöohje: Työvaatteiden pesu: Kirjopesuohjelma 60 °C, koneen täyttöaste n. 50-60%.
Annostus: Max. 0,5 dl/ 3-4 kg pyykkiä. pH: Pesuliuoksessa n. 12
Tuotenumero: KW184045
Tuotenumero: KW1840410

myyntierä : 5 kg
myyntierä : 10 kg

Hinta: 31,97 €/ 5 kg
Hinta: 56,59 €/ 10 kg

KW Color Natura - yleispesuun
KW Color Natura on yhdessä Allergia– ja astmaliiton kanssa kehitetty tehokas, luontoystävällinen, hajustamaton kirjopesuaine käsi– ja konepesuun kaikissa lämpötiloissa (30-95 °C).
Keskilikaisen pyykin tehokas pesulämpötila on 40 °C. KW Color Natura pesee tehokkaasti
ja säilyttää värit kirkkaina pesusta pesuun. Soveltuu mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun.

Yleispesuun,
myös siivoustekstiilien.

Annostus: 10-25 ml/ kg riippuen veden kovuudesta sekä pyykin likaisuusasteesta.
Tarkemmat annostusohjeet pakkauksessa. pH: Pesuliuoksessa n. 10,5
Tuotenumero: KW184854
Tuotenumero: KW184858

myyntierä : 4 kg
myyntierä : 8 kg

Hinta: 25,57 €/4 kg
Hinta: 43,55 €/ 8 kg

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Pyykin
pesuaineet

Pyykinpesuaineet ammattikäyttöön

KW Valko - desinfioiva pyykinpesuaine

Desinfioiva
sekä
valkopesu

Desinfioiva, hajustamaton, zeoliititon pyykinpesujauhe. KW Valko tehoaa hyvin proteiini-,
hiilihydraatti-, eritetahra- ja rasvalikaan. Tuote on kehitetty erityisesti vaaleiden tekstiilien
pesemiseen hoivasektorilla, ammattikeittiöissä, hotelleissa, mutta soveltuu myös käytettäväksi värillisen urheilupyykin kanssa - missä tekstiilin desinfiointi on myös tärkeätä puhtaan ja
raikkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Myös mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun.
Annostus: 40 - 140ml/ riippuen veden kovuudesta sekä pyykin likaisuusasteesta.
Käyttöohje: Käsi- ja konepesuun kaikissa lämpötiloissa (30-95 °C).
Kirjavat urheilutekstiilit (30-40 °C). Desinfioiva pesu (40-95 °C).
KW Valko ei suositella silkin ja erittäin herkkien tekstiilien pesuun.
Tuotenumero: KW184168
myyntierä : 8 kg
Hinta: 45,45 €/ 8 kg

KW Color - nestemäinen pyykinpesuaine, hajusteeton
KW Color on kehitetty yhdessä Allergia– ja astmaliiton kanssa, tehokas ja luontoystävällinen
hajusteeton kirjo- ja hienopesuneste. Hellävarainen myös aroille tekstiileille. Sopii sekä käsin
että koneelliseen pesuun kaikissa lämpötiloissa (30 °C – 95 °C). Myös mikrokuituisten siivoustekstiilien ja moppien pesuun sekä valkopyykille. pH: Tiivisteessä 9.
Annostus: 50—100 ml riippuen veden kovuudesta sekä pyykin likaisuudesta ja määrästä.
Hajusteeton

Tuotenumero: KW184665

myyntierä : 5 L

Tekstiilien pehmentämiseen pyykinpesun yhteydessä sekä sähköisyyden poistamiseen tekstiilipinnoista ja kalusteista. Palauttaa tekstiilin pehmeyden ja ilmavuuden.
Käyttöohje: 3-5 kg pyykinpesukone 5-20 ml tai 1-4g/ vkg. KW Softex lisätään viimeiseen
huuhteluveteen tai pesukoneen säiliöön ohjeen mukaan annosteltuna. Voidaan myös sumuttaa jälkikäsittelyaineen suoraan tekstiilipinnoille, 1 osa KW Softexia 9 osaa vettä.
Tuotenumero: KW184305

myyntierä : 5 L

Tekstiilien pehmentämiseen pyykinpesun yhteydessä sekä sähköisyyden poistamiseen tekstiilipinnoista ja kalusteista. Palauttaa tekstiilin pehmeyden ja ilmavuuden.
Käyttöohje: 3-5 kg pyykinpesukone 5-20 ml tai 1-4g/ vkg. KW Softex lisätään viimeiseen
huuhteluveteen tai pesukoneen säiliöön ohjeen mukaan annosteltuna. Voidaan myös sumuttaa jälkikäsittelyaineen suoraan tekstiilipinnoille, 1 osa KW Softexia 9 osaa vettä.
Tuotenumero: KW183945

myyntierä : 5 L

Tekstiilien pehmentämiseen pyykinpesun yhteydessä sekä sähköisyyden poistamiseen tekstiilipinnoista ja kalusteista. Palauttaa tekstiilin pehmeyden ja ilmavuuden.
Käyttöohje: 3-5 kg pyykinpesukone 5-20 ml tai 1-4g/ vkg. KW Softex lisätään viimeiseen
huuhteluveteen tai pesukoneen säiliöön ohjeen mukaan annosteltuna. Voidaan myös sumuttaa jälkikäsittelyaineen suoraan tekstiilipinnoille, 1 osa KW Softexia 9 osaa vettä.
Tuotenumero: KW184285

myyntierä : 5 L

Pyykin
pesuaineet

Hinta: 18,36 €/ 5 L

KW Softex Kirsikka - pyykin huuhteluaine

Kirsikan
tuoksu

Pyykin
pesuaineet

Hinta: 18,36 €/ 5 L

KW Softex Sucette - pyykin huuhteluaine

Raikas
tuoksu

Pyykin
pesuaineet

Hinta: 28,08 €/ 5 L

KW Softex Sensitive - pyykin huuhteluaine, hajusteeton

Hajusteeton

Pyykin
pesuaineet

Hinta: 18,36 €/ 5 L

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Pyykin
pesuaineet

Käyttövalmiit sprayt

KW Blue - käyttövalmis lasi– ja peilipintojen puhdistukseen
Valmis käyttöliuos lasi- ja peilipintojen puhdistukseen sekä tahranpoistoon. Kuivuu nopeasti
jättämättä kalvoa. Soveltuu käytettäväksi myös yleispuhdistusaineena ja vallan mainio myös
teräspintojen puhdistuksessa. Jäähelmen tuoksu. pH käyttöliuoksessa 9.

Erikois
puhdistus

Käyttöohje: Suihkuta suoraan pestävälle pinnalle sellaisenaan ja pyyhi.
Tuotenumero: KW184912

myyntierä : 500 ml

Hinta: 3,13 €/ 500 ml

KW Green
Valmis käyttöliuos kaikkien vettä sietävien pintojen ylläpitosiivoukseen. Rasvan irrotuskykyä
tehostettu ammattikäyttöä varten, omenantuoksuinen. pH 10

Yleispesu

Käyttöohje: suihkuta suoraan pestävälle pinnalle sellaisenaan, anna vaikuttaa hetken ja kuivaa. Pidempi vaikutusaika parantaa rasvan irrotuskykyä.
Tuotenumero: KW184872

myyntierä : 500 ml

Hinta: 3,13 €/ 500 ml

KW Red wc-tilojen puhdistukseen, sisältää hajunsyöjää
Valmis käyttöliuos saniteettitilojen puhdistukseen. Erittäin hyvä wc-istuimen raikastamiseen
hajunsyöjän ansiosta. Soveltuu myös käsienpesualtaan, seinäpintojen ja lattian puhdistukseen. Sitruunan tuoksuinen. pH 8,5

Saniteetti

Käyttöohje: Suihkuta sellaisenaan suoraan pestävälle pinnalle ja kuivaa, ei tarvitse huuhtelua.
Tuotenumero: KW184972

myyntierä : 500 ml

Hinta: 3,13 €/ 500 ml

KW Des Bright - pesevä pintadesinfektioaine
Valmis käyttöliuos kaikkien alkoholia sietävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin
(alkoholi). KW Des Bright on etanolipohjainen heikosti emäksinen pesevä pintadesinfektioaine. Irrottaa hyvin lian sekä rasvan ja on mikrobisidisesti laajavaikutteinen tehoten bakteereihin, viruksiin ja sieniin. pH 10.
Käyttöohje: Suihkuta suoraan pestävälle pinnalle ja pyyhi. Pintaa ei tarvitse esipestä eikä
puhdistuksen jälkeen erikseen huuhdella.
Tuotenumero: KW183622

myyntierä : 500 ml

Desinfioiva

Hinta: 8,32 €/ 500 ml

KW Yellow - pintadesinfiointi (vetyperoksidi tuhoaa mikrobit)

DesinValmis käyttöliuos kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin. KW Yellow on kehi- fioiva
tetty ravintoloiden, kuntosalien, eläinlääkärivastaanottojen puhdistus tarpeisiin, jossa tuotteen laajavaikutteinen vetyperoksidi tulee hyvin hyödynnetyksi. Tuote tehoaa bakteereihin, viruksiin, sieniin, homeisiin ja itiöihin. pH 3,0

Käyttöohje: Suihkuta suoraan pestävälle pinnalle sellaisenaan, anna hetken vaikuttaa, ja pyyhi.
Pinnan tulee jäädä kosteaksi pyyhinnän jälkeen, parhaan desinfioimistehon varmistamiseksi. pH 3,0
Tuotenumero: KW184882

myyntierä : 5 L

Hinta: 8,32 €/ 5 L

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Erikoispuhdistusaineet

KW Blue - käyttövalmis lasi– ja peilipintojen puhdistukseen
Valmis käyttöliuos lasi- ja peilipintojen puhdistukseen sekä tahranpoistoon. Kuivuu nopeasti
jättämättä kalvoa. Soveltuu käytettäväksi myös yleispuhdistusaineena ja vallan mainio myös
teräspintojen puhdistuksessa. Jäähelmen tuoksu. pH käyttöliuoksessa 9.

Erikois
puhdistus

Käyttöohje: Suihkuta suoraan pestävälle pinnalle sellaisenaan ja pyyhi.

Valmis liuos

Tuotenumero: KW184915

myyntierä : 5L

Hinta: 18,58 €/ 5 L

KW Glass - käyttövalmis ikkunanpesuaine

Pesee
jättämättä
kalvoa

Heikosti emäksinen puhdistusaine lasi- ja peilipinnoille. KW Glas poistaa hyvin rasva- ja nokilikaa. Soveltuu käytettäväksi erilaisten tahrojen poistamisessa kovilta pinnoilta sekä tarvittaessa tuulilasinpesunesteenä. Voidaan käyttää myös ruostumattomalle teräs-, peili-, kaakeli,
muovi- ja emalipinnalle sekä tussitaulujen puhdistamiseen.
pH tiivisteessä 9,4 käyttöliuoksessa 8,5. Käyttöohje: Ikkunanpesu 20ml/ 1L vettä.
Pesty pinta kuivuu nopeasti eikä pinnalle jää puhdistusainejäämiä tai harmautta.
Käytettävissä myös pakkasella, laimennus: 1:2 vettä –15 °C, 1:1 vettä –25 °C, 2:1 –35 °C.
Tahranpoisto 1 dl/ 1 L vettä.
Tuotenumero: KW184335

myyntierä : 5L

Tehokas ja riittoisa vaahdonestoaine koneelliseen siivoukseen. Käytetään koneiden likavesisäiliössä silloin, kun pesuaineet muodostavat liikaa vaahtoa säiliöihin.
Ominaisuudet: Estää vaahdon joutumisen koneiden sähköosiin, esim. imurin kautta moottoriin. Liuotinvapaa ja palamaton neste. Sisältää: Silikoniöljyä, liuotinvapaa. pH 7.
Käyttöohje: Lisätään koneen likavesisäiliöön. Vaahdonesto kelluu pinnalla ja hävittää tehokkaasti vaahdon. Ei sekoitu veteen. Annostus: 10-20 ml/ 20 L säiliö.
Tuotenumero: KW184865

myyntierä : 5L

Hinta: 42,44 €/ 5 L

CI Sumutinpullo 650 ml
Ergonomisesti muotoiltu sumutinpullo ammattikäyttöön säädettävällä suihkulla.
NBR- tiivisteillä, jotka kestävät hyvin mm. desinfioivia aineita.
Värivaihtoehtoina: valkoinen, sininen, vihreä ja punainen
Tuotenumero: CI650VA
Tuotenumero: CI650SI
Tuotenumero: CI650VI
Tuotenumero: CI650PU

Valkoinen
Sininen
Vihreä
Punainen

myyntierä : 1 kpl
myyntierä : 1 kpl
myyntierä : 1 kpl
myyntierä : 1 kpl

Hajusteeton

Hinta: 29,16 €/ 5 L

KW Vaahdonestoaine - koneelliseen siivoukseen

Tehokas ja
riittoisa

Erikois
puhdistus

Hinta:
Hinta:
Hinta:
Hinta:

3,85 €/ kpl
3,85 €/ kpl
3,85 €/ kpl
3,85 €/ kpl

Tilaukset: asiakaspalvelu@huippustore.fi /Gsm. 050 441 4539/ 040 550 7711

Erikois
puhdistus

