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ALOE FRESH
Nestesaippua

Aloe Fresh on päivittäiseen käsien ja koko vartalon
pesuun kehitetty nestesaippua. Korkealuokkaisista
raaka-aineista valmistettu Aloe Fresh sisältää mm.
luonnon omaa Aloe Vera -uutetta. Runsaasti
vaahtoava Aloe Fresh puhdistaa hellävaraisesti,
sekä hoitaa luonnollisella tavalla pitäen ihon
pehmeänä. Miellyttävän raikas ja puhdas tuoksu
pitää olon virkeänä. Tuotteen pH 7,0.

Koodi: 110-D7004-5

Koodi: 110-D7004

Pakkaus: 5 litraa

Pakkaus: 500 ml pumppupullo

ALOE SEPT

ALOE SILK

Antiseptinen käsigeeli

Kosteuttava ihovoide

Aloe Sept on nopeatehoinen antiseptinen käsigeeli,
joka hävittää 99,99 % bakteereista ja monet
virukset 30 sekunnissa, ilman vettä. Sisältää Aloe
Vera -uutetta, joka kosteuttaa, suojaa ihoa sekä
pitää sen pehmeänä. Helppo pitää mukana ja
kätevä käyttää. Tuotteen pH 6,5 - 7,5.

Aloe Silk on pehmentävä ja kosteuttava ihovoide,
joka sopii koko keholle. Sisältää mm. Aloe Vera -
uutetta ja E-vitamiinia, jotka hoitavat ja suojaavat
ihoa. Aloe Silk tekee ihosta silkinpehmeän ja
kimmoisan säilyttäen ihon luonnollisen kosteus-
tasapainon. Miellyttävä mieto tuoksu. Tuotteen
pH 6.

Koodi: 110-110

Koodi: 110-8720

Pakkaus: 75 ml pullo

Pakkaus: 500 ml pumppupullo
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ORASEPT FG
Pikadesinfiointiaine

Orasept FG on tehokas aine alkoholeja kestävien
jalkineiden ja sukkien pikaiseen desinfiointiin. Sopii
myös suojaimien pikadesinfiointiin. Orasept FG
tuhoaa tehokkaasti gram- ja gram+ -bakteereja,
sieniä ja viruksia. Erittäin tehokas dermatofyyttejä,
hiiva- ja homesieniä vastaan. Tuotteen pH 6,5 - 7,5.

Koodi: 110-FG Pakkaus: 250 ml suihkepullo

ACTISEPTYL
Desinfioiva yleispesuaine

Actiseptyl on kehitetty erityisesti keittiöiden sekä
elintarviketeollisuuden puhdistus-, desinfiointi- ja
dekontaminointitarpeisiin. Sopii elintarvikkeiden ja
eläinten kanssa kosketuksissa olevien tilojen,
välineiden ja materiaalien puhdistukseen. Actiseptyl
on vaikutukseltaan laajakirjoinen, se tehoaa mm.
lintuinfluenssaa aiheuttavaan virukseen (H3N8 ja
H5N1), gastroenteriittiä aiheuttavaan rotavirukseen
ja poliota aiheuttavaan virukseen. Tuotteen pH 12,9.

Koodi: 120-2589J1 Pakkaus: 5 litraa

ACTIVE CLEAN
Desinfioiva rasvanpoistoaine

Voimakastehoinen desinfioiva rasvanpoistoaine,
joka irrottaa helposti rasvaa, öljyä, nokea,
mustetta, huulipunaa, nikotiinia, ruokatahroja ja
piintynyttä likaa. Poistaa myös saippuakiveä
kylpyhuoneesta. Turvallinen useimmille pinnoille.
Aineella on helppo puhdistaa jäljet ja tahrat, koska
se on valmis tehokas käyttöliuos. Ainutlaatuinen
koostumus. Sisältää biologisesti helposti hajoavia
tensidejä. Tuotteen pH 10,9.

Koodi: 120-2522i4 Pakkaus: 1 L sumutinpullo
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STAINLESS STEEL CLEANER
Ruostumattoman teräksen puhdistusaine

Stainless Steel Cleaner puhdistaa, kiillottaa ja
suojaa ruostumattomat teräspinnat. Jättää pinnalle
huomaamattoman, lialta, pölyltä ja sormenjäljiltä
suojaavan pinnan. Erinomainen keittiö- ja tarjoilu-
kalusteiden, hissien, rullaportaiden yms. puhdistuk-
seen ja ehostukseen. Hajuton valmis käyttöliuos on
kätevässä sumutinpullossa. Tuotteen pH 7,0.

Koodi: A-H8020 Pakkaus: 500 ml sumutinpullo

ORANET A
Elintarvikeluokan tehopesuaine

Erittäin tehokas, biologisesti hajoava pesuaine.
Voidaan käyttää yleispuhdistukseen ja siivoukseen
mm. keittiöissä, elintarvikkeiden tuotannossa,
meijereissä, juomateollisuudessa jne. Turvallinen
pinnoille - ei syövytä. Ei sisällä hajusteita tai
väriaineita. Hyväksynnät: NSF A1 136320, INS A1
1795168. Tuotteen pH > 12,0 (5 % käyttöliuos).

Koodi: 120-2530J1 Pakkaus: 5 litraa

SPRAY SANITIZER
Pintojen desinfiointiaine

Spray Sanitizer on käyttövalmis, hajustamaton
puhdistus- ja desinfiointiaine. Sopii kaikille koville
pinnoille, mutta ei suositella ikkunoiden, peilien tai
tekstiilien puhdistukseen. Tuote sopii ravintoloissa
ja suurkeittiöissä pinnoille, joilla käsitellään
elintarvikkeita. Ei tarvitse huuhtoa käytön jälkeen.
Tuotteen pH 2,0 - 3,0.

Koodi: A-D6360 Pakkaus: 500 ml sumutinpullo
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ORACERT WIPES

OVEN STRIKE

Desinfioiva puhdistusliina

Uunin ja grillin puhdistusaine

Pintojen desinfioivaan puhdistukseen. Nukkaa-
mattomat liinat on kyllästetty alkoholittomalla
desinfiointiaineella, jonka teho on laajasti testattu
bakteereja (gram+ ja gram-), viruksia, homesieniä
ja hiivoja vastaan. Desinfioivat puhdistusliinat ovat
turvallisia iholle ja elintarvikkeille. Liinat toimivat
tehokkaasti myös kylmissä olosuhteissa.

Oven Strike on korkealuokkainen uunin ja grillin
puhdistusaine. Tuote irrottaa ja poistaa kiinni-
palaneen rasvan, lian sekä noen. Viskoosi liuos
pysyy myös pystysuorilla pinnoilla. Aine on
vesipohjainen sekä hajuton. Fosfaattivapaa,
biologisesti hajoava tuote. Tuotteen pH > 13,0.

Koodi: 120-B7412

Koodi: 120-012 Pakkaus: 80 kpl

Pakkaus: 5 litraa

OVEN CLEANER
Vaahtoava uuninpuhdistaja

Oven Cleaner on helppokäyttöinen ja tehokas
uuninpuhdistusvaahto. Poistaa nopeasti rasvan ja
pinttyneen lian. Ihanteellinen uunien, paahtimien,
grillien, pariloiden, lasisten uuninluukkujen, huuvien
ja astioiden puhdistukseen. Hellävarainen pinnoille
ja käyttäjälle: neutraali pH, ei sisällä syövyttäviä
aineita.

Koodi: 150-1337 Pakkaus: 800 ml aerosoli



6 ORAPI NORDIC OY AB|

Keittiötuotteet

DYNAMATE
Voimakas nestemäinen putkenavausaine

Voimakas putkenavausaine, joka on kehitetty
viemäriputkistojen ongelmien välittömään puhdis-
tukseen ja kunnossapitoon. Poistaa tehokkaasti
tukokset, jotka ovat aiheutuneet orgaanisista
jätteistä, papereista, kahvinporoista, rasvoista jne.
Poistaa hyvin myös ruoste- ja kalkkisaostumia. Ei
kehitä myrkyllisiä höyryjä eikä hajuja. Tuotteen
pH < 1,0.

ENZYM CLEAN
Viemärien hoitoaine

Tehokas entsyymipohjainen viemärien ja rasvan-
erottimien puhdistus- ja hajunpoistoaine. Poistaa
kiinteän rasvan ja epämiellyttävät hajut viemäreis-
tä. Parantaa viemärien toimivuutta sekä vähentää
rasvakaivojen tyhjennyksen tarvetta. Vaikuttaa
nopeasti ruuantähteisiin, rasvaan, öljyyn ja paperiin.
Tuotteen pH 7,0.

Koodi: 130-9038i2

Koodi: 130-9038F5

Pakkaus: 1 litra

Pakkaus: 250 ml

Koodi: 130- H9023J1O

Koodi: 130- H9023i2O

Koodi: 130- H9023 1O O

Pakkaus: 5 litraa

Pakkaus: 1 litra

Pakkaus: 20 litraa

ENZYM CLEAN PUMMPU
Automaattinen annostelupumppu

Huoltovapaa ja hiljainen automaattipumppu, joka
antaa täysin säädettävän, tarkan ja taloudellisen
annostuksen. Helppo asentaa ja käyttää. Paras
teho saavutetaan kun pumppu ohjelmoidaan
annostelemaan Enzym Clean -hoitoainetta heti
viemärin päivittäisen käytön loputtua ja hoitoaine
saa näin vaikuttaa viemärissä mahdollisimman
pitkään.

Koodi: 19-2300 Pakkaus: 1 kpl
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LIQUID DISHWASH HW
Nestemäinen konetiskiaine

Erittäin tehokas, tiivistetty konetiskiaine ammatti-
käyttöön suurkeittiöiden automaattisilla annostelu-
laitteilla varustettuihin astianpesukoneisiin.
Voimakkaat kompleksinmuodostajat estävät kalkin
kiinnittymistä astioihin ja koneeseen. Poistaa
tehokkaasti rasvan, kiinnipalaneen ja pinttyneen
lian. Tuotteen pH 13, 4.

Koodi: A-B7403-5

Koodi: A-B7403-20

Pakkaus: 5 litraa

Pakkaus: 20 litraa

RINSE AID
Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkaste kaikille automaattisen huuhtelu-
annostelijan sisältäville astianpesukoneille. Sen
sisältämät tehoaineet vähentävät astioiden pinta-
jännitystä sekä varmistavat nopean ja tahroja
jättämättömän kuivumisen. Sisältää myös kalkin-
poistoaineita, jotka ehkäisevät konetta kalkkeutu-
masta ja pitävät astiat puhtaina kalkkijäämistä.
Rinse Aid varmistaa kirkkaamman pesutuloksen
myös lasiastioilla ja aterimilla. Tuotteen pH < 5,0.

Koodi: A-D7461 Pakkaus: 5 litraa

KITCHEN WIPES
Hygieeninen kuitukangasliina

Nukkaamaton liina ammattilaiselle. Liina on
puhdasta puu- ja öljypohjaista kuitua, joka voidaan
hävittää kompostoimalla tai polttamalla. Se on
70 % viskoosia ja 30 % polyesteriä. Liina on myös
liuottimen kestävä. Kitchen Wipes liinaa voidaan
käyttää kaikilla kovilla pinnoilla, kuten ruostumaton
teräs, lasi, posliini, muovi, puu, laminaatti jne.

Koodi: 180-5400 Pakkaus: 5 kg (n. 400 kpl)



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.


