Mattopesu
Mattopesuaine SURFLEAN CARPET
nestemäinen teollisuuspesuaine mattojen pesuun
laaka- harja- ja painehuuhtelukoneisiin
matot, huonekalut, nojatuolit, mopit
vähävaahtoinen, suojaa värit, poistaa tahrat
5635

25 kg/astia
Mattopesuaine SURFLEAN CARPET SF
nestemäinen pesuaine mattopesuun ja esikäsittelyyn

5533

25 kg/astia

Esitahranpoistoaine SPRAY SPOTTER
suihkutukseen tai harjaukseen
poistaa 95 % tahroista
voidaan jättää yöksi vaikuttamaan
turvallinen kaikille kuiduille ja useimmille väreille

5046
5047

1 x US gallona
4 x US gallona

Tahranpoistoaine XTRACK
tahranpoistogeeli
maali, öljy, rasva, maito, valkuainen, terva, MUSTEET, ruoho,
liima, majoneesi, sinappi, veri, meikki, purukumi jne.
2297
4533

1 x US gallona
4 x US gallona

Tahranpoistosarja SURFIN
soveltuu myös jälkitahranpoistoon
kemialliseen, vesi- ja mattopesuun
4 tahranpoistoainetta
myydään yksittäin sekä 5 kg astioissa
4568

4 x 450 ml/pullo

Mattopesu
Tahranpoistoaine SURFIN ALFA
kasvisperäiset tahrat
kahvi, tee, lääkeaineet, viini, olut, ruohovihreä,
alkoholi, hedelmätahrat, kaakao, tupakka ja vastaavat tahrat
5562
5563

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN BETA
valkuaistahrat
maito, kananmuna, ruokatahrat, veri, jäätelö, oksennus
ja vastaavat tahrat
3481
3668

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN GAMMA
öljyiset tahrat
muste, maali, rasva, öljy, piki, huulipuna, liima, kenkälankki,
öljyiset tahrat ja vastaavat tahrat
3482
3669

450 ml/pullo
5 kg/astia

Tahranpoistoaine SURFIN DELTA
ruosteenpoistoaine vesipesuun
ruoste, lääketahrat, tahrajäänteet
3484
3635

450 ml/pullo
5 kg/astia

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

1l
5 kg/astia

Hajunpoistoaine VEL-ODOR
vesi- ja kemiallisen pesun hajunpoistotiiviste
poistaa hien, savun, virtsan hajut ym.
eliminoi vastenmieliset hajut liuottimesta
1184
5057

1 x US gallona
4 x US gallona

Kyllästysaine X - PEL APPLIED SPRAY
kyllästysaine no: 1 vettä ja tahroja vastaan
sopii useimmille kuiduille ja sekoitekankaille
kestää usean pesukerran
testaa tekstiilin värinkesto ennen käyttöä
4694
5084

1 x US gallona
4 x US gallona

2740

Sumutin ja pullo
pullo 650 ml + sumutin

3823

Sumutin
kestävällä VITON-tiivisteellä
kestää useimpia liuottimia

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

500 ml/pullo
12 x 500 ml/pullo

2735

Luukynsi
valkoinen tahranpoistokynsi
pituus 140 mm

2785

Tahranpoistoharja A
valkoinen nylonharja esitahranpoistoon
kova harja

2861

Tahranpoistoharja B
jouhiharja
pehmeä harja

5720

Tahranpoistoharja pieni
jouhiharja
pehmeä harja

