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Kiinteistötuotteet

DYNAMATE

DRAIN FLUSH

DRAIN POWER

ODOR FRESH

Voimakas nestemäinen putkenavausaine

Nestemäinen viemärinavausaine

Jauhemainen viemärinavausaine

Hajunsulkuaine

Voimakas nestemäinen putkenavausaine, joka on
kehitetty viemäriputkistojen ongelmien välittömään
puhdistukseen ja kunnossapitoon. Poistaa tehokkaasti
tukokset sekä ruoste-, kalkki- ja virtsakivisaostumia.
Välitön ja vakuuttava tulos. Tuotteen pH < 1,0.

Drain Flush poistaa tukokset, saippuakertymät, hiukset
ja rasvan viemäreistä. Poistaa myös viemärin pahan
hajun. Vettä raskaampana laskeutuu hyvin tukokseen
asti ja avaa sen nopeasti. Sopii kaikille muoviputkille.
Voidaan käyttää myös tukosten ennaltaehkäisyyn.
Tuotteen pH 13,5.

Jauhemainen viemärinavausaine, joka on helppo
annostella. Poistaa rasvat, pesuainejäännökset, hiukset
ja muut orgaaniset jätteet. Jauhe toimii myös kylmän
veden kanssa. Turvallista käyttää, sillä se ei kaasuunnu
eikä aiheuta roiskeita. Tuotteen pH > 12,0.

Hajunsulkuaine, jolla estetään veden haihtuminen ja
epämiellyttävien hajujen syntyminen harvoin käytetyistä
lattiakaivoista, hajulukoista sekä putkistoista. Biologi-
sesti hajoava luonnontuote, joka muodostaa veden
pintaan kuivumiselta suojaavan kalvon.

Koodi: 130-9038i2

Koodi: 130-857

Koodi: 130-9038F5

Koodi: 130-B7501

Koodi: 130-1140

Pakkaus: 1 litra

Pakkaus: 1 litra

Pakkaus: 250 ml

Pakkaus: 1 litra

Pakkaus: 150 g
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ENZYM CLEAN

ENZYM CLEAN PUMPPU

ICE MELT

ICE MELT LIQUID

Viemärien hoitoaine

Automaattinen annostelupumppu

Raemainen jäänsulatusaine

Nestemäinen jäänsulatusaine

Poistaa kiinteän rasvan ja epämiellyttävät hajut viemä-
reistä. Parantaa viemärien toimivuutta sekä vähentää
rasvakaivojen tyhjennyksen tarvetta. Vaikuttaa nopeasti
ruuantähteisiin, rasvaan, öljyyn ja paperiin. pH 7,0.

Huoltovapaa ja hiljainen automaattipumppu, joka antaa
täysin säädettävän, tarkan ja taloudellisen annostuksen.
Helppo asentaa ja käyttää. Paras teho saavutetaan kun
pumppu ohjelmoidaan annostelemaan hoitoainetta heti
viemärin päivittäisen käytön loputtua.

Nopeatehoinen ja pitkävaikutteinen jäänsulatusaine, joka
kehittää voimakkaasti lämpöä kosketuksessa jäähän ja
lumeen. Estää uuden jään muodostumisen useiden
tuntien ajan. Toimii kaikissa lämpötiloissa -54°C asti.
Erittäin riittoisaa. Tuotteen pH 9,0 - 10,0.

Nopea, tehokas ja helppokäyttöinen jäänsulatusneste,
joka ei vahingoita pohjavesiä. Biologisesti hajoava,
ympäristömyötäinen tuote. Turvallinen kaikille pinnoille,
ei ruostuta metallia eikä syövytä betonia.

Koodi: 130- H9023J1O

Koodi: 130- H9023i2O

Koodi: 130-101-20

Koodi: 130-101-200

Koodi: 130-101-5

Koodi: 130- H9023 1O O

Koodi: 19-2300

Koodi: 130-9396

Pakkaus: 5 litraa

Pakkaus: 1 litra

Pakkaus: 20 litraa

Pakkaus: 200 litraa

Pakkaus: 5 litraa

Pakkaus: 20 litraa

Pakkaus: 1 kpl

Pakkaus: 20 kg
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Kiinteistötuotteet

ROOF EXPRESS

ROOF PATCH

PROTOR BITUM

BLOC' ROUILLE

Elastinen vedenpitävä paikkausteippi

Lasikuituvahvisteinen katonpaikkausaine

Nestemäinen erikoisbitumi

Ruosteenmuuntoaine

Repeytymätön teippi on päällystetty ilmatiiviillä ja
pehmeällä alumiinikalvolla. Tarttuu lujasti yleisempiin
materiaaleihin, kuten puu, tiili, pelti, kaakeli, huopa jne.
Tarttuu myös polyuretaaniin, akryylimassaan, sinkkiin,
bitumiin, PVC-muoviin, lasiin, silikoniin ym. Kestää
kuumuutta aina 80°C asti ja on erittäin taipuisa myös
kylmissäkin olosuhteissa.

Roof Patch on heti käyttövalmis lasikuituvahvisteinen
katonpaikkausmassa. Tarttuu bitumi-, pelti-, huopa-,
tiili-, betoni- ja metallipintoihin. Toimii myös veden alla.
Yksikomponenttinen, helppo käyttää. Soveltuu
erinomaisesti kattojen, pellitysten ja räystäiden ym.
pikakorjauksiin.

Protor Bitum korjaa nopeasti vuotavat katot, rännit,
asfalttihalkeamat, halkeamat seinissä, putkissa jne.
Suojaa metallin korroosiolta, vaimentaa iskuja ja
vähentää mekaanisen rasituksen aiheuttamaa kulumista
pinnoilla. Tarttuu kaikille pinnoille.

Tehokas ruosteenmuuntoaine pysäyttää ruostumisen
välittömästi ja muuntaa ruosteen lujaksi korroosiolta
suojaavaksi kerrokseksi. Nopea, helppo ja taloudellinen
tapa suojata pinnat korroosiolta. Sopii kaikkiin
ruosteisiin kohteisiin. Antaa erinomaisen ja pitkä-
vaikutteisen suojan.

Koodi: 130-2954J1

Koodi: 22-55161

Koodi: 130-SEA-6

Koodi: 150-47272A4

Koodi: 130-27272S1

Pakkaus: 5 kg

Pakkaus: 1 rulla

Pakkaus: 6 kg

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Pakkaus: 5 litraa
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ABSOKEM SUPER/STANDARD
Imeytysrae öljyille ja kemikaaleille

Absokem -rakeet imevät mm. öljyjä, rasvoja, happoja,
painovärejä ja liuottimia. Inertti tuote, ei reagoi kemi-
kaalien kanssa. Absokem ei pala eikä pölyä. Voidaan
käyttää mm. betoni-, asfaltti-, klinkkeri-, kivi-, puu-,
marmori-, muovi- ja metallipinnoilla. Kaksi eri karkeutta.

Koodi: 140-608 (keskikarkea) Pakkaus: 20 litraa

Koodi: 140-601 (hienorakeinen) Pakkaus: 20 litraa

RAPID CEMENT

FILL CRACK

Pikasementti

Asfaltinpaikkausaine

Käyttövalmis kutistumaton laasti joka sitoutuu ja
kovettuu erittäin nopeasti. Tuote mahdollistaa kaiken
tyyppiset nopeat korjaukset pysty- ja vaakapinnoilla
betonissa ja muureissa. Ei sisällä klorideja. Alin käyttö-
lämpötila +5°C. Käyttöaika n. 1 minuutti. Sitoutumisaika
3 minuttia +20°C. Käyttövalmis 1-2 tuntia.

Heti käyttövalmis asfaltinpaikkausaine. Voidaan käyttää
kaikissa sääolosuhteissa. Erittäin hyvä kiinnitarttuvuus,
sopii asfaltti-, tiili-, kivi-, betoni ja muihin kiinteisiin
tienpintoihin. Helppokäyttöinen - ei vaadi esikäsittelyä,
kovettuu nopeasti puristuspaineen alaisena. Kestää
raskasta liikennettä.

Koodi: 130-ORC

Koodi: 130-500

Pakkaus: 25 kg

Pakkaus: 25 kg
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ROAD MARKER
Tiemerkintämaali, valkoinen/keltainen

Vesiohenteinen akrylaattimaali asfaltin, öljysoran ja
betonin merkintään teillä, pysäköintialueilla, tehdas-
alueilla jne. Maalilla on hyvä peittävyys ja kulutuskestä-
vyys. Turvallinen tuote käyttäjälle sekä ympäristölle.
Kuivuu nopeasti.

Koodi: 130-ORW-10

Koodi: 130-ORY-20

Pakkaus: 10 litraa - valkoinen

Pakkaus: 20 litraa - keltainen



Kiinteistötuotteet

GRAFFITI REMOVER

GRAFFITI PLUS 3

Töhrynpoistaja

Töherrysten poistoaine

Nopea ja tehokas töhrynpoistaja useimpien maali- ja
piirrosjälkien sekä tarraliimojen poistoon. Poistaa tussin,
musteen (myös kuulakärkikynän), huulipunan, liituvärin,
rasvan, tervan ym. muovista, metallista, posliinista,
vinyylistä, kaakelista sekä emali- ja epoksimaalatuista
pinnoista. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

Voimakas käyttövalmis liuos töherrysten poistoon.
Soveltuu lähes kaikille koville pinnoille, myös lasille ja
pleksille jättämättä niitä sameaksi. Graffiti Plus 3
poistaa myös tehokkaasti aerosolimaalit sekä erilaiset
kynätöherrykset. Viskoosi liuos helpottaa pystysuorien
pintojen puhdistusta.

Koodi: 150-4585A4

Koodi: A-H4108

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Pakkaus: 500 ml sumutinpullo
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ANTI-GRAFFITI WIPES
Töhrynpoistoliina

Tehokas puhdistusliina maalin ja töherrysten poistoon
sileiltä pinnoilta. Ei sisällä alkoholia tai aggressiivisia
liuottimia. Anti-Graffiti Wipes on ihanteellinen sileiden
seinäpintojen, hissien, sähkökaappien, pysäkkikatosten,
ajoneuvojen ym. puhdistukseen. Miellyttävä tuoksu.
Käytetyt liinat hävitetään sekajätteenä.

Koodi: 180-17076 Pakkaus: 150 kpl

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja, 1000 ml aerosoli

Supertehokas hajunpoistoaine suurten tilojen raikasta-
miseen. Absorboi, neutraloi ja tuhoaa välittömästi
epämiellyttävät hajut. Ammattikäyttöön kehitetty
koostumus takaa suihkeen, joka ei kostuta pintoja.
Jättää miellyttävän ja miedon tuoksun, jonka vaikutus
säilyy useita tunteja.

Koodi: PV56070601 Pakkaus: 1000 ml aerosoli



WR+

LUBEX

MELTOIL

CT 14

Monitoimiöljy

Lukko- ja aseöljy

Sulattava lukkoöljy

EP-yleisrasva

Monikäyttöinen tuote kosteudenpoistoon, ruosteen-
suojaukseen, irrotukseen ja voiteluun. Kiinnittyy
kosteuden läpi metallipinnoille muodostaen eristävän ja
ruosteelta/korroosiolta suojaavan kalvon. Irrottaa
tehokkaasti kiinni ruostuneet ja juuttuneet osat.

PTFE-pitoinen öljy, joka voitelee ja puhdistaa lukot,
aseet sekä erilaiset hienomekaaniset laitteet. Lubexilla
on erinomainen tunkeutumiskyky vaikeasti voideltaviin
kohteisiin matalan viskositeetin ansiosta. Laaja käyttö-
lämpötila-alue pitää huolen laitteiden toimivuudesta,
sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa.

Korkealuokkainen, synteettinen PTFE-pitoinen lukkoöljy,
joka sulattaa nopeasti jäätyneet lukot ja ehkäisee
uudelleenjäätymisen. Voitelee tehokkaasti, puhdistaa ja
suojaa korroosiolta. Soveltuu kaikille lukkotyypeille.
Tuotteella on erinomainen tunkeutumiskyky vaikeasti
voideltaviin kohteisiin matalan viskositeetin ansiosta.

Korkealaatuinen litiumrasva yleiskäyttöön. Hyvä tarttu-
vuus metallipintaan. Hyvät kosteuden ja pölynkesto
ominaisuudet. Sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja
hapettumisenestoaineita. NLGI 2.

Koodi: 150-001

Koodi: 150-002

Pakkaus: 65 ml aerosoli

Pakkaus: 50 ml aerosoli

Koodi: 150-4805A8

Koodi: 150-4805A4

Pakkaus: 270 ml aerosoli

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Koodi: 165-3602C4

Koodi: 165-3602 4O

Koodi: 150-4602A4

Pakkaus: 400 g patruuna

Pakkaus: 50 kg

Pakkaus: 650 ml aerosoli
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ORAPI NORDIC OY AB
Salpakuja 6, 01200 Vantaa SUOMI

Puh. +358 (0)9 894 6430  |  sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi -konsernia. Orapi
kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden
kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossa-
pitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapito-
tuotteiden valmistaja.

Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitse-
vat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus on myös keskitetty
Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi Englannissa, Yhdysvalloissa,
Singaporessa, Malesiassa ja Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat
korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja
ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnät esim. auto-,
laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä
henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan
asemaan Suomen markkinoilla.


