Kemiallinen pesu
PERKLOORIETYLEENI SURFENE
vahvasti stabiloitu kemiallisen pesun pesuliuotin
erinomainen suljetun kierron koneille
valmistettu kemiallista pesua varten
helposti käsiteltävä 8,1 kg muovipullo
voidaan kuljettaa 300 kg ilman ADR
pakkauksessa 2 x 8,1 kg PET-muovipulloa
4346

16,2 kg/ltk

Neutralointiaine NEUTRON
liuottimen pulverimainen neutralointiaine
lisätään 10 kg koneen tislaimeen 10 g
3485

9 kg/pahvipakkaus
Neutralointiaine NEUTRON FL
liuottimen nestemäinen neutralointiaine
lisätään 10 kg:n koneen tislaimeen 10 g

3486

10 kg/muoviastia

Suodatinpatruuna STANDART MINI L
aktiivihiilisydän ja suojaava metallikuori
3842

4 kpl/ltk
Suodatinpatruuna STANDARD ½ - MAXI
aktiivihiilisydän ja suojaava metallikuori

3843

2 kpl/ltk
Aktiivihiilisuodatin CARBON MINI 4 TCV
sisältää aktiivihiiltä
suojaava metallikuori

4729

4 kpl/ltk
Aktiivihiili CARBON AC40
kemiallisen koneen ulospuhalluksen hiilipussi

4701

1,5 kg/pakkaus

Kemiallinen pesu
3512

Aktiivihiili
hienojakoinen hiili
kemiallisen pesun liuottimen värin poistoon
ekologisiin suodattimiin
10 kg/astia

Suodatinapuaine TONSIL NFF
nailonsuodattimiin
1151

25 kg/säkki

Pesutehoste SURFAN ACTIVE (P)
täydellinen pesutehoste kemialliseen pesuun
sopii kaikille pesuohjelmille
miellyttävän tuoksuinen
sisältää sähköisyydenpoistoaineen ja hygieenisyyden
helpottaa silitystä
annostus suoraa koneeseen, sopii myös esikäsittelyyn
5499

10 kg/astia

Pesutehoste SURFAN SC (P)
hajustettu pesutehoste kemialliseen pesuun
sopii esitahranpoistoon ja annostukseen koneeseen
5408

20 kg/hanallinen pahvipakkaus

Kemiallinen pesu
Esitahranpoistosuihke SPRAY SPOTTER
tehokas tiiviste
poistaa 99 % tahroista
turvallinen kuiduille
sopii myös mokkanahalle
esiharjaus tai suihkutus
5046
5047

1 x US gallona
4 x US gallona
Esitahranpoistosuihke SILK – SPOTTER
tahranpoistospray silkille ja raionille
tasausaine muiden tahrojen päälle
vesiliukoiset tahrat, muste, ruohovihreä
myös vesipesun yleistahranpoistoaine
paitojen kaulukset ja hihansuut

5054
5053

1 x US gallona
4 x US gallona

Tahranpoistoaine ZUDS
vesiliukoiset tahrat, kehon nesteet
oksennus, yleislika, kasvistahrat, valkuaistahrat
1746
5061

1 x US gallona
4 x US gallona

Esitahranpoistosuihke MR. SIGNAL
liuotin- ja vesipohjaiset tahrat
LATEX - maali, vesirenkaat, hiki, muste, sokeri, lääke, ruoka,
ruohovihreä, eläinperäiset tahrat
1906
5064

1 x US gallona
4 x US gallona

Kemiallinen pesu
Tahranpoistosarja SURFIN
esi- ja jälkitahranpoistoon
kemialliseen, vesi- ja mattopesuun
4 tahranpoistoainetta
4568

4 x 450 ml/pakkaus

Tahranpoistoaine SURFIN ALFA
kasvisperäiset tahrat
kahvi, tee, lääkeaineet, viini, olut, kolajuoma,
ruohovihreä, alkoholi, hedelmätahrat ym.
5562
5563

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN BETA
valkuaistahrat
maito, kananmuna, ruokatahrat, virtsa, jäätelö,
oksennus, vesirajat ym.
3481
3668

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN GAMMA
öljyiset tahrat
muste, maali, rasva, öljy, piki, huulipuna, kille,
liima, kenkälankki ym.
3482
3669

450 ml/pullo
5 kg/astia

Kemiallinen pesu
Tahranpoistoaine SURFIN DELTA
ruosteenpoistoaine vesipesuun
ruoste, lääketahrat, tahrajäänteet
huuhdellaan vedellä
3484
3635

450 ml/pullo
5 kg/astia

Ruosteenpoistoaine RUST OFF
poistaa ruoste- ja lääketahrat nopeasti
pinttyneiden vesitahrojen jälkitahranpoistoon
huuhdellaan vedellä
3754
3828

1l
5 l /astia

Sähköisyydenpoistoaine ANTISTATICO
erittäin tehokas tiiviste
estää harmaantumista ja nukan tarttumista
helpottaa suodatusta
4161
3489

10 kg/astia
25 kg/astia

Kyllästysaine DEOFOB FL
vedenkyllästysaine kemialliseen pesuun
puuvilla, villa, mokkanahka, sekoitekuidut
3488

10 kg/astia

Kemiallinen pesu
Nestemäinen tärkki CAL-SIZE
ryhtiainetiiviste
liukenee veteen, helpottaa silitystä
yksi litra vastaa 48 spraypulloa
1744
5102

1 x US gallona
4 x US gallona

Savunhajunpoistoaine SMOKE OUT
poistaa hajut kemiallisesti
savu, liuotin, hiki, virtsa, oksennus

1219
5063

1 x US gallona
4 x US gallona

Hajunpoistoaine VEL - ODOR
vesi- ja kemiallisen pesun tehokas hajunpoistotiiviste
poistaa hien, savun, virtsan hajut ym.
eliminoi vastenmieliset hajut liuottimesta

1184
5057

1 x US gallona
4 x US gallona

Kemiallinen pesu
Vaahdonestoaine ANTICHIUMA
lisätään tislaimeen
annostus: 1-2 g litraan liuotinta
4222
3490

1 kg/peltiastia
10 kg/muoviastia

Vaahdonestoaine OPYSAT
lisätään tislaimeen
annostus: 1-2 g litraan liuotinta
4222

1 kg/peltiastia

5475

Hajustespray ANTHEA
miellyttävän tuoksuinen
suihkutus kohteeseen esim. hiki, virtsa
500 ml/pullo

2740

Sumutin ja pullo
sumutinpullo 650 ml + sumutin

3823

Sumutin
kestävällä VITON-tiivisteellä
kestää useimmat liuottimet

Kemiallinen pesu
2785

Tahranpoistoharja A
valkoinen nylonharja esitahranpoistoon
kova harja

2861

Tahranpoistoharja B
jouhiharja
pehmeä harja

5720

Tahranpoistoharja pieni
jouhiharja
pehmeä harja

Kyllästysaine SI-SPRAY
tekee vettä ja likaa hylkivän pinnan
suihkutus 25 cm päästä
4331
4954

500 ml/pullo
12 x 500 ml pullo

Vetoketjuspray LSS
voitelee vetoketjun liukkaaksi
tahraamaton
suihkutetaan 25 cm etäisyydeltä
1193

400 ml/pullo

Kemiallinen pesu
Pikatärkki STIRA BENE
tärkki ammattikäyttöön
suihkutetaan tekstiiliin 25 cm etäisyydeltä
500 ml/pullo
5636
5651

500 ml/pullo
12 x 500 ml/pullo

Silitysapuaine WRINKLE REMOVER SPRAY
helpottaa silitystä
poistaa sähköisyyttä ja vaikeat rypyt
1111
5236

280 ml/pullo
12 x 280ml/pullo

Napinsuojus
kangassuojus tarralla
suojaa nappeja pesun aikana
3719

20 kpl/pakkaus

