Siivoustuotteet
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Siivoustuotteet
ALOE FRESH
Nestesaippua
Päivittäiseen käsien ja koko vartalon pesuun kehitetty
nestesaippua. Korkealuokkaisista raaka-aineista
valmistettu Aloe Fresh sisältää mm. luonnon omaa Aloe
Vera -uutetta. Miellyttävän raikas ja puhdas tuoksu pitää
olon virkeänä. Tuotteen pH 7,0.
Koodi: 110-D7004

Pakkaus: 500 ml pumppupullo

Koodi: 110-D7004-5

Pakkaus: 5 litraa

ALOE SEPT
Antiseptinen käsigeeli
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.
Koodi: 110-110

Pakkaus: 75 ml pullo

ALOE SILK
Kosteuttava ihovoide
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
kosteustasapainon. Miellyttävä mieto tuoksu. Tuotteen
pH 6,0.
Koodi: 110-8720

Pakkaus: 500 ml pumppupullo

ALOE WIPES
Puhdistuspyyhe vaikeaan likaan
Aloe Veraa sisältävä puhdistusliina, joka poistaa käsistä
mm. öljyn, rasvan, tervan, painomusteen, väriaineet,
liiman, grafiitin ja muun vaikean lian. Sisältää ihoa
kosteuttavia ja hoitavia aineosia. Pyyhkeitä voidaan
käyttää myös töherrysten poistoon kovilta pinnoilta.
Pyyhe pysyy pitkään kosteana.
Koodi: 110-160
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Pakkaus: 72 kpl

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, elintarvikehyväksytty
Actiseptyl on kehitetty erityisesti keittiöiden sekä elintarviketeollisuuden puhdistus-, desinfiointi- ja dekontaminointitarpeisiin. Sopii elintarvikkeiden ja eläinten
kanssa kosketuksissa olevien tilojen, välineiden ja
materiaalien puhdistukseen. Erinomainen puhdistus- ja
desinfiointiteho - yhdellä käsittelyllä. Tuotteen pH 12,9.
Koodi: 120-2589J1

Pakkaus: 5 litraa

ORACERT LEMON
Desinfioiva yleispesutiiviste, sitruksentuoksu
Oracert Lemon on tehokas ja nopeavaikutteinen
bakteeriehkäisevä yleispuhdistusaine rasvan ja lian
poistoon. Oracert Lemonia suositellaan myös bakteerikasvustojen aiheuttamien hajuhaittojen poistamiseen.
Mieto, miellyttävä ja pitkävaikutteinen sitruksen tuoksu.
Tuotteen pH n. 7,0.
Koodi: 120-2200

Pakkaus: 5 litraa

ORACERT WIPES
Desinfioiva puhdistusliina
Pintojen desinfioivaan puhdistukseen. Nukkaamattomat
liinat on kyllästetty alkoholittomalla desinfiointiaineella,
jonka teho on laajasti testattu bakteereja, viruksia,
homesieniä ja hiivoja vastaan. Desinfioivat puhdistusliinat ovat turvallisia iholle ja elintarvikkeille. Liinat
toimivat tehokkaasti myös kylmissä olosuhteissa.
Koodi: 120-012

Pakkaus: 80 kpl
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ACTIVE CLEAN
Desinfioiva rasvanpoistoaine
Voimakastehoinen desinfioiva rasvanpoistoaine, joka
irrottaa helposti rasvaa, öljyä, nokea, mustetta, huulipunaa, nikotiinia, ruokatahroja ja piintynyttä likaa. Active
Clean 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

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

ERGA LINGETTES SR
Desinfiointiliina elintarviketeollisuudelle
Kvatiton, alkoholipohjaisella desinfiointiaineella kyllästetty kuitukangasliina. Puhdistaa ja desinfioi leikkuulaitteet, veitset, siivutuskoneet, säilytystilat, jääkaapit,
likaantuneet tai rasvaiset pinnat, astiat jne. Pintoja ei
tarvitse välttämättä huuhtoa käytön jälkeen. Voidaan
käyttää elintarviketeollisuudessa pintojen ja
tarvikkeiden puhdistukseen ja desinfiointiin, erityisesti
maitotuotteiden valmistuksen yhteydessä. Sopii kaikille
materiaaleille.
Koodi: 120-OH0913
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Pakkaus: 200 kpl

GLASS CLEANER
Vaahtoamaton lasinpesuaine
Glass Cleaner pesee helposti ja tehokkaasti lasipinnat,
peilit, kromin, muovin, laminaattipinnat, kaakelit jne.
säihkyvän puhtaiksi ja raikkaan tuoksuisiksi. Poistaa
liikennepölyn, hyönteisten jäljet ja rasvaisen lian. Ei
suositella akryylimuovipinnoille tai lakatuille pinnoille.
Tuotteen pH 8,5.
Koodi: A-D7111

Pakkaus: 500 ml sumutinpullo

Koodi: A-D7111-5

Pakkaus: 5 litraa

CRYSTAL FOAM
Lasinpuhdistusvaahto
Crystal Foam puhdistaa tehokkaasti lasit, peilit, ikkunat,
muovipinnat sekä maalatut ja lakatut pinnat. Poistaa
lian, rasvan, noen, sormenjäljet, hyönteistahrat ym.
Erinomainen myös tuulilasinpyyhkimien kumien puhdistamiseen. Tuote soveltuu myös verhoilun puhdistamiseen
ja tahrojen poistoon.
Koodi: 150-4506A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli

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 pesukoneessa pestävä.
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)
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ALL PURPOSE CLEANER
Tehokas yleispuhdistusaine
All Purpose Cleaner on tehokas, sanitoiva yleispesuaine
kaikille vettä kestäville pinnoille. Irrottaa tehokkaasti
piintyneen lian, rasvan, saippuakertymät yms. Sopii
erityisesti suihkutilojen, pesualtaiden ja muun
saniteettiposliinin puhdistukseen, mutta voidaan
käyttää myös maalatuille pinnoille. Tuotteen pH 8,0.
Koodi: A-D6380

Pakkaus: 500 ml sumutinpullo

CLEANALL 600
Yleispuhdistusaine kaikille pinnoille
Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistusaine. Soveltuu
kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, WCaltaiden, urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym. puhdistukseen. Ympäristömyötäinen,
pinnoille hellävarainen tuote. Tuotteen pH 7,0-8,0.
Koodi: OR6003P2

Pakkaus: 1 litra

Koodi: OR6005P2

Pakkaus: 5 litraa

ORA WAX
Korkealaatuinen lattiavaha
Metalloitu polymeeripohjainen lattiavaha nopeaan
vahaukseen. Itsekiilloittuva ja vaivaton levittää. Jättää
helposti puhdistettavan ja kiiltävän, mutta liukumattoman pinnan. Kestää kovaa kulutusta. Soveltuu hyvin
erilaisille lattiapinnoitteille, esim. muovi-, kivi-, marmori-,
sekä lakatuille lattiapinnoitteille. Tuotteen pH 9,0.
Koodi: 120-D7840

Pakkaus: 5 litraa

WAX REMOVER
Lattiavahanpoistoaine
Nopeatehoinen, taloudellinen ja lähes hajuton vahanpoistoaine. Wax Remover voidaan levittää pinnoitteille
käsin tai koneellisesti. Soveltuu rasva- ja nokipinttymiin
sekä vastaavan raskaan lian poistoon. Suuren riittoisuuden ansiosta tuote soveltuu laajoillekin pinnoille.
Tuotteen pH 12,5.
Koodi: 120-A7800
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Pakkaus: 5 litraa

MULTI ACTION
Vesiliukoinen rasvanpoistoaine
Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, nokea jne. Liuotteeton
ja miedosti alkalinen. Ei sisällä hajusteita tai väriaineita.
Rasvahappoesteripohjainen tuote takaa erinomaisen
tehon. Helposti biologisesti hajoavaa. Tuotteen pH 12,5.
Koodi: 120-205-5

Pakkaus: 5 litraa

Koodi: 120-205-20

Pakkaus: 20 litraa

Koodi: 120-205-205

Pakkaus: 205 litraa

ORASCALE
Hapan saostumien poistoaine
Voimakas, hapan tiiviste mm. kalkin, ruosteen, laastin ja
karstan poistoon. Voidaan käyttää mm. kaakelisaumojen
pesuun, virtsakiven poistoon pisuaareista sekä tiiliseinien kalkinpoistoon. Poistaa kattilakiven ja ruosteen
lämmitys- ja lauhdutinputkistoista. Tuotteen pH 0,5.
Koodi: 120-2962J1

Pakkaus: 5 litraa

Koodi: 120-2962U2

Pakkaus: 200 litraa

ALUBRIGHT
Alumiinipintojen puhdistusaine
Erittäin voimakas, hapan pesuaine alumiini- ja
teräsosien rasvanpoistoon. Alubright voidaan käyttää
myös öljyn, noen, kalkin ja saippuakarstan poistoon
betoni- ja klinkkeripinnoilta. Silikaatiton tuote. Alubright
pesee alumiinipinnat säihkyvän puhtaiksi. Tuotteen
pH < 2,0.
Koodi: 120-2535J1

Pakkaus: 5 litraa

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 tarjoilukalusteiden,
hissien, rullaportaiden yms. puhdistukseen ja
ehostukseen. Tuotteen pH 7,0.
Koodi: A-H8020

Pakkaus: 500 ml sumutinpullo
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DRAIN 700
Putkistojen avaaja ja hajunpoistaja
Bioteknologinen rasvan ja orgaanisen aineksen hajottaja.
Ihanteellinen hajunpoistoon vesilukoista ja putkistoista
(neutraloi hajut niiden esiintymiskohteessa). Vähentää
tukkeutumisvaaraa. Ympäristömyötäinen, pinnoille
hellävarainen tuote. Tuotteen pH 7,0-8,0.
Koodi: OR7003P2

Pakkaus: 1 litra

Koodi: OR7005P2

Pakkaus: 5 litraa

WC GEL
WC-puhdistaja
Geelimäinen WC-altaan puhdistaja, kalkinpoistaja ja
raikastaja. Poistaa tehokkaasti pinttyneen lian ja
saostumat WC-altaan pinnoilta. WC Gel pysyy WC-altaan
seinämillä vaikuttaen pitkään sitkeisiinkin saostumiin.
Kiillottaa pinnat ja jättää raikkaan tuoksun. Ympäristömyötäinen tuote. Tuotteen pH 2,1.
Koodi: 120-01270201

Pakkaus: 750 ml

URITABS
Urinaalitabletit
Uritabs on kehitetty vähentämään epämiellyttäviä hajuja,
virtsahappoja ja kalkkia. Puhdistaa, raikastaa ja
ehkäisee virtsakiven sekä saostumien muodostumista.
Sisältää runsaasti peseviä aineosia, joiden ansiosta
urinaali pysyy puhtaana pidempään. Jättää raikkaan ja
pitkäkestoisen männyntuoksun WC-tiloihin.
Koodi: 120-THFRESH40P

Pakkaus: 750 g (40 kpl)

SUPER-SORB
Imeytys- ja hajunpoistoaine
Hienorakeinen imeytysaine kaikille nesteille. Tuote imee
nestettä 60 kertaa oman painonsa verran, mm.
oksennusta, virtsaa, viiniä, verta, öljyä jne. Super-Sorb
muuntaa nesteen kuivaksi hyytelöksi, joka harjataan tai
imuroidaan pois. Poistaa epämiellyttävät hajut ja jättää
jälkeensä raikkaan sitruunan tuoksun.
Koodi: 120-614SS
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Pakkaus: 360 g

GRAFFITI PLUS 3
Töherrysten poistoaine
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: A-H4108

Pakkaus: 500 ml sumutinpullo

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: 180-076

Pakkaus: 70 kpl

TAKMAT
Monikerroksinen puhdistava matto
TAKmat -matot estävät tehokkaasti jalkineissa kulkeutuvan lian leviämisen huoneesta tai tilasta toiseen.
Matot ovat monikerroksisia ja jokainen kerros on
päällystetty irtoamattomalla hartsilla, joka irrottaa ja
kiinnittää lian kengänpohjasta.
Koodi: 180-SDA2

Koko: 104 x 91 cm

Pakkaus: 2 kpl

Koodi: 180-SDA3

Koko: 61 x 91 cm

Pakkaus: 2 kpl

BIOLIC STOPODOR
Biologinen hajunpoistaja
Biolic Stopodor hajunpoistajan aktiiviset aineet neutraloivat nopeasti pahat hajut ilman peittäviä hajusteita tai
vaarallisia hapettavia kemikaaleja. Tuotteen sisältämät
mikrobit hajottavat hajua muodostavan lian. Eliminoi
mm. virtsan, oksennuksen ja hien hajun sekä lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat. Tuotteen pH n. 8,0.
Koodi: 120-BIO46

Pakkaus: 750 ml sumutinpullo
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BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja, 1000 ml aerosoli
Supertehokas hajunpoistoaine suurten tilojen raikastamiseen. 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

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja geeli, merellinen tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on raikas merellinen tuoksu. Tuote tuhoaa
tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Poistaa
mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin hajun sekä
lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat. Teho riittää
jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV11661001

Pakkaus: 300 g geeli

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja geeli, appelsiininkukan tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on miellyttävä appelsiininkukan tuoksu. Tuote
tuhoaa tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit.
Poistaa mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin
hajun sekä lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat.
Teho riittää jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV56075101

Pakkaus: 300 g geeli

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja geeli, puuvillankukan tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on miellyttävä puuvillankukan tuoksu. Tuote
tuhoaa tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit.
Poistaa mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin
hajun sekä lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat.
Teho riittää jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV56013201
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Pakkaus: 300 g geeli

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA

Hajunpoistaja geeli, vihreä tee & aloe vera
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on raikas vihreän teen ja Aloe Veran tuoksu. Tuote
tuhoaa tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit.
Poistaa mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin
hajun sekä lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat.
Teho riittää jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV56013102

Pakkaus: 300 g geeli

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja geeli, sitruunan tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on raikas sitruunan tuoksu. Tuote tuhoaa
tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Poistaa
mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin hajun sekä
lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat. Teho riittää
jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV56076201

Pakkaus: 300 g geeli

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja geeli, ambrapuun tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on miellyttävä ambrapuun tuoksu. Tuote tuhoaa
tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Poistaa
mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin hajun sekä
lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat. Teho riittää
jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV56076301

Pakkaus: 300 g geeli

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA
Hajunpoistaja geeli, seetripuun tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja,
jossa on miellyttävä seetripuun tuoksu. Tuote tuhoaa
tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Poistaa
mm. virtsan, hien, tupakan, homeen ja maalin hajun sekä
lemmikkieläinten aiheuttamat hajuhaitat. Teho riittää
jopa 8 viikoksi.
Koodi: PV56076501

Pakkaus: 300 g geeli
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Orapi Nordic Oy Ab on osa kansainvälistä Orapi -konsernia. Orapi
kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden
kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.
Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitsevat 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.

ORAPI NORDIC OY AB
Salpakuja 6, 01200 Vantaa SUOMI
Puh. +358 (0)9 894 6430 | sales-finland@orapi.com
www.orapinordic.net

