Vesipesu
Pesutehoste vesipesuun CAL-OFF
rasvanpoistoaine ja pesutehoste tahranpoistopöydille
paidan kaulusten ja hihansuiden käsittelyyn
maali, öljy, rasva, meikki, kenkälankki, kuulakärkikynä
harjaus tai suihkutus

2385
5048

1 x US gallona
4 x US gallona

Pesutehoste vesipesuun AQUABOOST
rasvanpoistoaine vesipesuun
työvaatteiden ja haalareiden pesuaine
5646
5645

1 x US gallona
4 x US gallona

Pesupulveri SURFITEX
monikäyttöinen pesupulveri liinavaate- ja kirjopesuun
ei sisällä fosfaattia, biologisesti hajoava 90%
5410

20 kg/säkki
Pesupulveri SURFITEX IND
pesupulveri kuten yllä, mutta hajusteeton

5561

20 kg/säkki

Nestemäinen pesuaine WASHLENE SUPER
täydellinen pesuaine 30°C, 60°C ja 90°C
ei sisällä fosfaattia
poistaa tahrat
2752

20 kg/pakkaus

Vesipesu
Nestemäinen pesuaine WASHLENE PRO
täydellinen pesuaine 30°C ja 60°C
ei sisällä fosfaattia
poistaa tahrat
2906

20 kg/pakkaus

Nestemäinen hienopesuaine WASHLENE MILD
arkojen ja villatekstiilien pesuaine
miedosti hajustettu
1190

20 kg/pakkaus

Pesuaine tummille tekstiileille SURFLEAN DARK
nestemäinen pesuaine myös käsin pesuun
värilliset, tummat ja mustat tekstiilit
suojaa kuituja ja kiinnittää värit
sisältää pehmennysaineen ja helpottaa silitystä
4348

pakkaus 2 x 5 kg muoviastia/ltk

Huuhteluaine DEOLAMINA DMP
tiivistetty huuhteluainetiiviste kaikille kuiduille
sisältää sähköpoistoaineen
2901

20 kg/hanallinen pahviastia

Vesipesu
Mattopesuaine SURFLEAN CARPET SF
esitahranpoistoaine ja pesuaine mattojen pesuun
5533

25 kg/pakkaus
Mattopesuaine SURFLEAN CARPET
Nestemäinen teollisuuspesuaine mattopesuun

5635

25 kg/astia

Tahranpoistoaine ZUDS
tahranpoistoaine tahranpoistopöydille ja vesipesuun
vesiliukoiset tahrat, kehon nesteet, vesirajat
oksennus, yleislika, kasvistahrat, valkuaistahrat
1746
5061

1 x US gallona
4 x US gallona

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 DEOFOB WF
nestemäinen kyllästysaine vesipesuun
hylkii vettä ja öljyä
urheiluasusteet, sadetakit, teltat
3595

20 kg/astia

Vesipesu
Kyllästysaine X–PEL SPRAY APPLIED
nestemäinen tekstiilien ja mattojen suoja-aine
sairaala-, lääkäri- ja leikkaussalitekstiilit
4694
5084

1 x US gallona
4 x US gallona

Palonestoaine FLAME FIGHTER
tekstiileille, sisustusmateriaaleille, huonekaluille
suojaa tulipalolta, estää palon leviämistä
1165

1 x US gallona

Nestemäinen tärkki CAL-SIZE
ryhtiainetiiviste vesipesuun
helpottaa silitystä, ei tartu toppauksiin
yksi litra vastaa 48 spraypulloa
laimennetaan 1 litra 10 tai 20 osaan vettä
1744
5102

1 x US gallona
4 x US gallona
Nestemäinen tärkki SIGNATUR NATURAL STARCH

5644
5643

1 x US gallona
4 x US gallona
Tärkki HOFFMANN
pulveritärkki

5375

25 kg/säkki

Vesipesu
Valkaisuaine BLANKIT IN
sisältää optista kirkastetta
sopii myös: villa, silkki, selluloosa, polyamidikuiduille
4323
1251

1,5 kg/astia
3 kg/astia

2740

Sumutinpullo + sumutin
sumutinpullo 650 ml + sumutin

3823

Sumutin
kestävällä VITON-tiivisteellä
kestää useimmat liuottimet

2735

Luukynsi
valkoinen luukynsi tahranpoistoon
pituus 14 cm

Vesipesu
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

Vesipesu
Vetoketjuspray LSS
voitelee vetoketjun
tahraamaton
suihkutetaan 25 cm etäisyydeltä
1193

400 ml/pullo

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

280 ml/pullo
12 x 280 ml/pullo

Pikatärkki STIRA BENE
tärkki ammattikäyttöön
suihkutetaan tekstiiliin 25 cm etäisyydeltä
500 ml pullo
24 x 500 ml pullo

