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Henkilöhygienia

ALOE FRESH | Nestesaippua
Aloe Vera -uutetta sisältävä saippuaneste päivittäiseen käsien ja
koko vartalon pesuun. Runsaasti vaahtoava Aloe Fresh puhdis-
taa hellävaraisesti ja säilyttää ihon kosteuden. Miellyttävän
raikas ja puhdas tuoksu pitää olon virkeänä. pH 7,0.
110-D7004 500 ml pumppupullo

110-D7004-5 5 litraa

ALOE PROTECTION CREAM | Ihon suojavoide
Aloe Vera -uutetta sisältävä käsien suojavoide muodostaa iholle
rasvattoman suojakalvon, joka hylkii painovärejä, nokea, rasvaa,
metallipölyä, pihkaa Suojavoide imeytyytervaa, ym. likaa.
nopeasti ihoon ja pitää sen pehmeänä. pH n. 7,0.
150-107 200 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
ALOE SEPT |  Antiseptinen käsigeeli
Nopeatehoinen antiseptinen käsigeeli, joka hävittää 99,99 %
bakteereista ja monet virukset 30 sekunnissa, ilman vettä.
Sisältää Aloe Vera -uutetta kosteuttaa ja suojaa ihoa., joka
pH 6,5-7,5.
110-110 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. pH 6,0.
110-8720 500 ml pumppupullo

-------------------------------------------------------------------
ALOE WIPES Puhdistuspyyhe|
Aloe Veraa sisältävä puhdistusliina, joka poistaa käsistä mm.
öljyn, rasvan, tervan, painomusteen, väriaineet, liiman, grafiitin
ja muun vaikean lian. Kuvioitu, vahva liina imee tehokkaasti
likaa ja pysyy pitkään kosteana. Pyyhkeitä voidaan käyttää myös
työkalujen ja muiden kovien pintojen puhdistukseen.
110-160 72 kpl purkki

MEGACLEAN |  Käsienpesuhyytelö
Neutraali käsienpuhdistusaine taloudellisessa hyytelömuodossa,
joka irrottaa tehokkaasti rasvaa, pihkaa, öljyä, tervaa, maaleja,
painovärejä sekä muuta teollisuuslikaa. Sisältää hyvin puhdis-
tavia luonnollisia hankausaineita. Ei sisällä orgaanisia liuotin-
aineita, miellyttävä iholle. pH 4,1 - 5,1.
110-7102 2,5 litraa

110-7101 200 ml tuubi

-------------------------------------------------------------------
ORA WIPES |  Käsienpuhdistusliina
Kostea puhdistusliina, joka poistaa rasvat, öljyn ja muun vaikean
lian iholta. Soveltuu myös työkalujen sekä erilaisten tasojen ja
osien tehokkaaseen puhdistukseen. Kätevän pakkauksen
ansiosta Ora Wipes on helppo kuljettaa mukana.
110-011 150 kpl purkki

-------------------------------------------------------------------
ORAMOUSS |  Vedetön käsienpuhdistusvaahto
Oramouss on ratkaisu käsien pesuun silloin kun vettä ja saippua
ei ole saatavilla. Pesee tehokkaasti kaikenlaista likaa, rasvaa,
öljyä jne. Pehmeä vaahto puhdistaa ja jättää kädet pehmeiksi.
Neutraali pH, ei sisällä liuottimia.
150-45805A1 210 ml aerosoli

ORANGE CREME+ |  Käsienpesuhyytelö
Tehokas käsienpesuaine, joka poistaa vaikeimmankin lian.
Sisältää hohkakiveä ja appelsiiniuutetta sekä ihoa hoitavia
aineosia. Ei kuivata ihoa. Tuote on biologisesti hajoavaa. Mieto ja
miellyttävä appelsiinin tuoksu. pH 7,6.
110-25802J1 5 litran pumppupullo

-------------------------------------------------------------------
ORASEPT FG |  Pikadesinfiointiaine
Erittäin tehokas aine alkoholeja kestävien jalkineiden ja sukkien
pikaiseen desinfiointiin. Sopii myös suojaimien pikadesinfioin-
tiin. Tuhoaa tehokkaasti gram- ja gram+ -bakteereja, sieniä ja
viruksia. Erittäin tehokas dermatofyyttejä, hiiva- ja homesieniä
vastaan. pH 6,5-7,5.
110-FG 250 ml suihkupullo
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Pesuaineet

ACTISEPTYL |  Desinfioiva yleispesuaine
Kehitetty erityisesti elintarviketeollisuuden puhdistus-, desin-
fiointi- ja dekontaminointitarpeisiin. Sopii tilojen, välineiden ja
materiaalien puhdistukseen. Tuhoaa influenssavirukset.
pH 12,9.
120-2589J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
ACTIVE CLEAN |  Desinfioiva rasvanpoistoaine
Voimakastehoinen desinfioiva rasvanpoistoaine, joka irrottaa
helposti rasvaa, öljyä, nokea, mustetta, huulipunaa, ruokatahroja
ja piintynyttä likaa. Turvallinen useimmille pinnoille. pH 10,9.
120-2522i4 1 litran sumutinpullo

-------------------------------------------------------------------
ALUBRIGHT |  Alumiinipintojen puhdistusaine
Tarkoitettu metallipintojen rasvanpoistoon ja peittaukseen. Sopii
alumiinille ja teräkselle sekä öljyn, noen, kalkin ja saippua-
karstan poistoon betoni- ja klinkkeripinnoilta. pH < 2,0.
120-2535J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
APPLIED ALL PURPOSE CLEANER |  Yleispuhdistusaine
Tehokas, sanitoiva yleispesuaine kaikille vettä kestäville
pinnoille. Irrottaa tehokkaasti piintyneen lian, rasvan, saippua-
kertymät yms. Sopii erityisesti saniteettitilojen  puhdistukseen.
pH 8,0.
A-D6380 500 ml sumutinpullo

-------------------------------------------------------------------
APPLIED GLASS CLEANER |  Lasinpesuaine
Vaahtoamaton lasinpesuaine, joka pesee helposti ja tehokkaasti
lasipinnat, peilit, kromin, muovin, laminaattipinnat, kaakelit jne.
säihkyvän puhtaiksi ja raikkaan tuoksuisiksi. pH 8,5.
A-D7111 500 ml sumutinpullo

A-D7111-5 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
APPLIED GRAFFITI PLUS 3 |  Töherrysten poistoaine
Voimakas käyttövalmis liuos töherrysten poistoon. Graffiti Plus 3
poistaa tehokkaasti aerosolimaalit sekä erilaiset kynä-
töherrykset kovilta pinnoilta. Soveltuu lähes kaikille koville
pinnoille.
A-H4108 500 ml sumutinpullo

APPLIED SPRAY SANITIZER |  Pintojen desinfiointiaine
Käyttövalmis, hajustamaton puhdistus- ja desinfiointiaine. Sopii
kaikille koville pinnoille, mutta ei suositella ikkunoiden, peilien
tai tekstiilien puhdistukseen. Sopii ravintoloissa ja suurkeit-
tiöissä pinnoille, joilla käsitellään elintarvikkeita. pH 2,0-3,0.
A-D6360 500 ml sumutinpullo

-------------------------------------------------------------------
APPLIED STAINLESS STEEL CLEANER |  Ruostumattoman
teräksen puhdistusaine
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.
Valmis käyttöliuos. pH 7,0.
A-H8020 500 ml sumutinpullo

CAR SHINE PLUS |  Autoshampoo + vaha
Tehokas autoshampoo, joka sisältää maalipintoja suojaavan ja
kiillottavan vahaemulsion. Puhdistaa maantielikaa, rasvaa ja
hyönteisten jälkiä. Sopii käytettäväksi harjakoneissa, paine-
pesureissa ja käsinpesussa. Biologisesti hajoava. pH 6,0-8,0.
120-D1202-5 5 litraa

120-D1202-20 20 litraa

120-D1202-205 205 litraa

-------------------------------------------------------------------
LIQUID DISHWASH HW |  Nestemäinen konetiskiaine
Tiivistetty konetiskiaine ammattikäyttöön suurkeittiöiden
automaattisilla annostelulaitteilla varustettuihin astianpesu-
koneisiin. Sopii sekä kovalle että pehmeälle vedelle. pH 13,4.
A-B7403-5 5 litraa

A-B7403-20 20 litraa

-------------------------------------------------------------------
METAL SOAK |  Voimakas pesutiiviste
Helppo ja tehokas menetelmä ruosteen, hapettumien sekä
lämmön aiheuttamien värimuutosten poistamiseksi rauta-
pitoisten metallien pinnoilta. Kirkastaa myös kupari-, alumiini-
ja ruostumattomia teräspintoja.
20-4920-5 5 litraa
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MULTI ACTION |  Vesiliukoinen rasvanpoistoaine
Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, maantielikaa, nokea, pihkaa
jne. Liuotteeton ja miedosti alkalinen. Korkealaatuiset aineosat
takaavat erinomaisen tehon. Helposti biologisesti hajoavaa.
pH 13,0.
120-205-5 5 litraa

120-205-20 20 litraa

120-205-205 205 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORA WAX |  Korkealaatuinen lattiavaha
Pölyä sitova ja itsekiillottuva korkealaatuinen yleis- ja kunnossa-
pitovaha. Soveltuu hyvin erilaisille lattiapinnoitteille, esim.
muovi-, kivi-, marmori-, sekä lakatuille lattiapinnoitteille. Vaha
omaa suuren kulutuskestävyyden. pH 9,0.
120-D7840 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORACERT LEMON |  Desinfioiva yleispesutiiviste,
sitruksentuoksu
Tehokas ja nopeavaikutteinen bakteeriehkäisevä yleispuhdistus-
aine rasvan ja lian poistoon. Poistaa bakteerikasvustojen
aiheuttamia hajuja. Mieto ja miellyttävä sitruksen tuoksu.
pH 7,0.
120-2200 5 litraa

ORACLEAN |  Ympäristömyötäinen yleispesuaine
Tehokas, liuotteeton yleispesuaine kaikkien vettä kestävien
pintojen puhdistukseen. Voidaan käyttää painepesureissa ja
yhdistelmäkoneissa. Puhdistaa lattiat, koneet, ajoneuvot,
pressut, terassit jne. Ympäristömyötäinen, biologisesti hajoava
tuote. pH 13,5.
120-2551J1 5 litraa

120-2551U2 200 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORACOLOR PROFESSIONAL |  Tekstiilien pesujauhe-
tiiviste
Voimakkaasti tiivistetty pyykinpesujauhe, joka sopii sekä hieno-
että valkopyykille. Ei suositella villan, silkin ja muiden herkkien
tekstiilien pesuun. pH 10,4.
60-D7622 10 kg

-------------------------------------------------------------------
ORANET A |  Elintarviluokan tehopesuaine
Erittäin tehokas yleispesuaine mm. pintojen, koneiden, mate-
riaalien ja välineiden puhdistukseen maataloustiloissa sekä
elintarviketeollisuudessa. pH >12 (5 % liuos). NSF- ja InS-
rekisteröity.
120-2530J1 5 litraa

ORANET B1 |  Voimakas pesuainetiiviste
Erittäin voimakas alkalinen rasvanpoistoaine vaativiin
teollisuuspesuihin. Monitoiminen, vähävaahtoinen tiiviste, joka
poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, nokea, pihkaa ja muuta likaa.
pH 13,0-14,0.
120-2515J1 5 litraa

120-2515O1 20 litraa

120-2515U2 200 litraa

ORANET F |  Yleispesuaine ja rasvanpoistaja osienpesu-
koneille
Erittäin tehokkaita pinta-aktiivisia aineita sisältävä yleispesu- ja
rasvanpoistoaine. Soveltuu kaikenlaisten metalliosien ja mate-
riaalien puhdistamiseen lämmitettävissä osienpesukoneissa.
Poistaa rasvaa, öljyä, nokea, palojäänteitä, likaa jne. pH < 9,8.
120-2536O1 20 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORAPI SUPER-SORB |  Imeytys- ja hajunpoistoaine
Hienorakeinen imeytysaine kaikille nesteille. Tuote imee nestettä
60 kertaa oman painonsa verran, mm. oksennusta, virtsaa,
viiniä, verta jne. Poistaa epämiellyttävät hajut ja jättää raikkaan
tuoksun.
120-614SS 360 g

-------------------------------------------------------------------
ORAPI WAX REMOVER |  Vahanpoistoaine
Nopeatehoinen ja lähes hajuton lattiavahanpoistoaine, joka sopii
useimmille vahatyypeille. Voidaan levittää pinnoitteille käsin tai
koneellisesti. Soveltuu rasva- ja nokipinttymien poistoon.
pH 12,5.
120-A7800 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORASCALE |  Hapan saostumien poistoaine
Suolahappopohjainen tiiviste mm. kalkin, ruosteen, laastin,
karstan, noen ja levän poistoon sekä betoniliiman poistoon
ennen betonin pinnoitusta. pH < 1,0.
120-2962J1 5 litraa

120-2962U2 200 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORAZYM |  Mikrotabletti biologisiin osienpesukoneisiin
Biohajoava mikrobirikaste käyttövalmiina tablettina jatkuvaan
öljyjen ja rasvojen tuhoamiseen Owasher biologisissa osien-
pesukohteissa. Käytetään Oranet F rasvanpoistoaineen kanssa.
120-25327B7 10 tabl. purkki

-------------------------------------------------------------------
OVEN STRIKE |  Uunin ja grillin puhdistusaine
Fosfaattivapaa, biologisesti hajoava uunin ja grillin puhdistus-
aine, joka poistaa kiinnipalaneen rasvan, lian sekä noen.
Viskoosi liuos pysyy myös pystysuorilla pinnoilla. pH > 13,0.
120-B7412 5 litraa
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POWER CAR WASH |  Voimakastehoinen ajokaluston
pesuaine
Erittäin voimakas, hajustamaton tiiviste autojen, kuljetus-
kaluston, työkoneiden, vanteiden, pressujen, kuomujen ym.
pesuun. Poistaa tehokkaasti tielikaa, rasvaa, öljyä, polttoaine-
tahroja, nokea, itikoita ja muuta likaa. pH 12,5 (5 % liuos).
120-2529J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
RINSE AID |  Huuhtelukirkaste
Huuhtelukirkaste ammattikäyttöön. Nopeuttaa kuivumista ja
estää pisarajälkien muodostumista koneellisessa astian-
pesussa. Viimeistelee kirkkaan ja tahrattoman pesutuloksen.
pH < 5,0.
A-D7461 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
SCREENWASH -20°C |  Etanolipohjainen tuulilasin-
pesuneste
Tehokas etanolipohjainen tuulilasinpesuneste, joka kestää
-20°C pakkasta. Käyttäjäystävällinen tuote poistaa tuulilasista
tehokkaasti maantielian, hyönteiset yms. Sulattaa jään
tuulilasista sekä estää pesujärjestelmän jäätymisen.
120-S20 5 litraa

SCREENWASH PRO -70°C |  Etanolipohjainen tuulilasin-
pesuneste
Erittäin tehokas etanolipohjainen tuulilasinpesuneste, joka
kestää -70°C pakkasta. Käyttäjäystävällinen tuote poistaa
tuulilasista tehokkaasti maantielian, hyönteiset yms. Sulattaa
jään tuulilasista sekä estää pesujärjestelmän jäätymisen.
Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.
120-SP702 200 litraa

120-SP701 1000 litraa

-------------------------------------------------------------------
SUPER PLUS |  Supertehokas tuulilasinpesuaine
Erikoisvoimakas isopropanolipohjainen tuulilasinpesuaine, joka
poistaa tuulilasista hyönteiset, rasvan, öljyn, maantielian yms.
Aine soveltuu myös käytettäväksi lasille, peilipinnoille ja valoihin,
eikä se vahingoita kumia eikä muovia.. Biologisesti hajoava - ei
sisällä fosfaatteja.
120-E7137-5 5 litraa

120-E7137-205 205 litraa

-------------------------------------------------------------------
URITABS |  Urinaalitabletit
Uritabs on kehitetty vähentämään epämiellyttäviä hajuja,
virtsahappoja ja kalkkia. Puhdistaa, raikastaa ja estää
saostumat. Jättää raikkaan ja pitkäkestoisen männyntuoksun
WC-tiloihin. Tablettien säännöllinen käyttö ehkäisee virtsakiven
ja saostumien muodostumista.
120-THFRESH40P 750 g

-------------------------------------------------------------------
WC GEL |  WC-puhdistaja
Geelimäinen WC-altaan puhdistaja, kalkinpoistaja ja raikastaja.
Poistaa tehokkaasti pinttyneen lian ja saostumat WC-altaan
pinnoilta. Tuote pysyy WC-altaan seinämillä vaikuttaen pitkään
ja tehokkaasti. Kiillottaa pinnat ja jättää ihastuttavan raikkaan
tuoksun. pH 2,1.
120-01270201 750 ml
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BE Orapi

CABINE 830 |  Ohjaamon ja auton sisätilojen
puhdistusaine
Bioteknologinen erikoispuhdistusaine kevyiden ajoneuvojen,
raskaiden kuljetusajoneuvojen, linja-autojen ja juna- tai metro-
vaunujen sisätilojen pesuun. Suunniteltu irrottamaan vaikeatkin
tahrat ja pinttynyt lika. pH 7,0-8,0.
OR8305P2 5 litraa

OR8306 20 litraa

CARPET 800 |  Puhdistus- ja tahranpoistoaine matoille ja
tekstiileille
Bioteknologinen puhdistus- sekä tahran- ja hajunpoistoaine
kankaille, kokolattiamatoille ja tekstiileille. Irrottaa tehokkaasti
tahrat, puhdistaa ja poistaa hajuja. Voimakkaasti tiivistetty tuote,
laimennetaan vedellä 0,5-2 %. pH 7,0-8,0.
OR8003P2 1 litra

OR8005P2 5 litraa

Bioteknologinen tehopuhdistus - Luonto suorituskyvyn palveluksessa
BE ORAPI hyödyntää bioteknologiaa ekologisten puhdistusaineiden tuotannossa saaden aikaan
puhdistustuotteita, jotka ovat sekä erittäin tehokkaita että myös huomattavasti turvallisempia
käyttäjälle ja ympäristölle kuin perinteiset puhdistuskemikaalit.
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CLEANALL 600 |  Yleispuhdistusaine kaikille pinnoille,
lasille ja saniteettitiloihin
Monikäyttöinen bioteknologinen puhdistustiiviste. Soveltuu
kaikenlaisille pinnoille. Ihanteellinen lattioiden, wc-altaiden,
urinaalien, pesupöytien, hanojen, peilien, lasipintojen ym.
puhdistukseen. pH 7,0-8,0.
OR6003P2 1 litra

OR6005P2 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
DRAIN 700 |  Vesilukkojen ja putkistojen avaaja ja hajun-
poistaja
Bioteknologinen rasvan ja orgaanisen aineksen hajottaja.
Ihanteellinen hajunpoistoon vesilukoista ja putkistoista (neutraloi
hajut niiden esiintymiskohteessa) ja vähentää tukkeutumis-
vaaraa. Käyttövalmis tuote. pH 7,0-8,0.
OR7003P2 1 litra

OR7005P2 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
FOOD 760 |  Elintarvikealan pintojen rasvanpoistoaine
Bioteknologinen puhdistus- ja rasvanpoistoaine kaikille pinnoille
elintarvikealan laitoksissa. Ihanteellinen lattioiden, pintojen ja
välineiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon. Voimakkaasti
tiivistetty tuote, laimennetaan vedellä 1-2 %. pH 7,0-8,0.
OR7603P2 1 litra

OR7605P2 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
GRIP 730 |  Keittiöiden lattioiden liukastumista estävä
rasvanpoistoaine
Bioteknologinen, liukastumista estävä puhdistusaine lattioille.
Ihanteellinen keittiöiden ja elintarviketilojen lattioihin. Poistaa
öljyt ja rasvat nopeasti ja perusteellisesti, vähentää huomatta-
vasti lattioiden liukkautta. pH 7,0-8,0.
OR7303P2 1 litra

OR7305P2 5 litraa

MECANIC 930 |  Vaahtoava mekaniikan rasvanpoistoaine
Bioteknologinen vaahtoava rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön.
Ihanteellinen kaikkien mekaanisten osien tai rasvaisten pintojen,
koteloiden alustojen, moottorien, kiskojen, vanteiden, voiman-
siirron nopeaan ym. nopeaan ja perusteelliseen rasvanpoistoon.
pH 7,0-8,0.
OR9305P2 5 litraa

OR9306 20 litraa

OR9307 200 litraa

NO ODOR 430 |  Hajunpoistaja
Bioteknologinen käyttövalmis hajunpoistoaine, joka tuhoaa
orgaanisesta aineksesta peräisin olevat pahat hajut. Soveltuu
kaikenlaisille pinnoille sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa.
pH 7,0-8,0.
OR4301 750 ml sumutinpullo

-------------------------------------------------------------------
NO SMELL 460 |  Saniteettitilojen hajunpoistaja
Bioteknologinen käyttövalmis tuote, joka tuhoaa pahat hajut
suoraan kohteissa (orgaaninen aines, virtsa, uloste jne.).
Ihanteellinen saniteettitilojen, urinaalien, wc-altaiden tai minkä
tahansa likaantuneen kohteen käsittelyyn. pH 7,0-8,0.
OR4601 750 ml sumutinpullo

POWER 960 |  Tehokas rasvanpoistaja
Suorituskykyinen bioteknologinen rasvanpoistogeeli teollisuus-
käyttöön. Tarkoitettu erityisesti raskaisiin ylläpitotöihin ja teolli-
suuden kappaleiden puhdistukseen. Soveltuu myös elintarvike-
tiloihin uunien, huuvien jne. puhdistukseen. pH 11,0-12,0.
OR9605P2 5 litraa

OR9606 20 litraa

OR9607 200 litraa

-------------------------------------------------------------------
SCALE 560 |  Tiivistetty saostumia poistava
puhdistusaine
Tiivistetty bioteknologinen saostumia poistava puhdistusaine.
Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen. Soveltuu
saniteettitilojen sekä väliseinien (autopesulat), työtasojen,
keittiön rosteripintojen jne. puhdistukseen. pH 3,0-4,0.
OR5603P2 1 litra

-------------------------------------------------------------------
SCALE PE 530 |  Geelimäinen saniteettitilojen saostumia
poistava puhdistusaine
Käyttövalmis bioteknologinen saostumia poistava puhdistus-
geeli. Ihanteellinen saippua- ja kalkkijäämien poistamiseen.
Soveltuu suihkujen, ammeiden, urinaalien, kromin, keramiikan,
ruostumattoman teräksen ym. puhdistukseen. Geelimäinen -
pysyy pystysuorilla pinnoilla. pH 3,0-4,0.
OR5301P2 1 litra

OR5305P2 5 litraa
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SEPTIK 360 |  Likakaivojen ja kemiallisten wc:iden
bioavaaja
Bioteknologinen tuote likakaivojen ja kemiallisten wc-laitteiden
hoitoon (työmaakopeissa, tapahtumissa, veneissä, matkailu-
autoissa jne.). Vähentää hajuongelmia sekä tukkeutumis- ja
ylivuotovaaraa hajottamalla orgaanisen aineksen, wc-paperit,
öljyt ja rasvat jne. pH 7,0-8,0.
OR3602 1 litra

-------------------------------------------------------------------
SHAMPOO 860 |  Korishampoo
Bioteknologinen pesushampoo ajoneuvojen ja kulkuvälineiden
ulkoiseen pesuun (junat, linja-autot, henkilöautot, raskaat
ajoneuvot jne.). Soveltuu painepesulinjoihin, harjoja käyttäviin
autonpesukoneisiin sekä yhtä lailla käsinpesuun. pH 7,0-8,0.
OR8605P2 5 litraa

OR8606 20 litraa

OR8607 200 litraa

-------------------------------------------------------------------
SURFACE 900 |  Pesuaine kaikille pinnoille
Erityisen tehokas tiivistetty bioteknologinen rasvanpoistoaine
irrottaa pinttyneet tahrat, puhdistaa ja poistaa rasvan nopeasti
ja perusteellisesti kaikilta pinnoilta. Ei vaurioita arkoja pintoja.
pH 7,0-8,0.
OR9005P2 5 litraa

OR9006 20 litraa

OR9007 200 litraa

-------------------------------------------------------------------
TRAP 630 |  Rasvan ja orgaanisen aineksen biohajottaja
Bioteknologinen käyttövalmis rasvan ja orgaanisen aineksen
hajottaja. Ihanteellinen rasvakertymien ja muiden orgaanisten
jäämien biologiseen hajottamiseen rasvakaivoista. Syövyttä-
mätön, hellävarainen pinnoille. pH 7,0-8,0.
OR6306 20 litraa

BE ORAPI MONITEHOISILLA PUHDISTUS-
AINEILLA ON PALJON ETUJA:

TURVALLISIA

KÄYTTÄJILLE

PINNOILLE

HELLÄVARAISIA

YMPÄRISTÖ-

MYÖTÄISIÄ

VOIMAKKAASTI

TIIVISTETTYJÄ

PITKÄ-

VAIKUTTEISIA

SUORITUS-

KYKYISIÄ

Kiinteistöhuolto

ANTI-GRAFFITI WIPES |  Töhrynpoistoliina
Tehokas puhdistusliina maalin ja töherrysten poistoon sileiltä
pinnoilta. Ei sisällä alkoholia tai aggressiivisia liuottimia. Ihan-
teellinen sileiden seinäpintojen, hissien, sähkökaappien,
pysäkkikatosten ym. puhdistukseen. Miellyttävä tuoksu.
180-17076 150 kpl purkki

-------------------------------------------------------------------
BLOC' ROUILLE |  Ruosteenmuuntoaine
Pysäyttää ruostumisen välittömästi ja muuntaa ruosteen lujaksi
korroosiolta suojaavaksi kerrokseksi. Nopea, helppo ja
taloudellinen tapa suojata pinnat korroosiolta. Sopii kaikkiin
ruosteisiin kohteisiin teollisuudessa, kiinteistöissä, laivoissa jne.
130-2954R3 500 ml

130-2954J1 5 kg

DRAIN FLUSH |  Nestemäinen viemärinavausaine
Poistaa tukokset, saippuakertymät, hiukset ja rasvan
viemäreistä. Poistaa myös viemärin pahan hajun. Vettä
raskaampana laskeutuu hyvin tukokseen asti ja avaa sen
nopeasti. pH 13,5.
130-B7501 1 litra

-------------------------------------------------------------------
DRAIN POWER |  Jauhemainen viemärinavausaine
Poistaa viemäritukokset, jotka ovat aiheutuneet mm. hiuksista,
rasvoista, saippuajäännöksistä ja muista orgaanisista jätteistä.
Samalla poistuvat tukoksen aiheuttamat pahat hajut. Turvallista
käyttää, sillä tuote ei kaasuunnu eikä aiheuta roiskeita.
pH >12,0.
130-1140 150 g purkki

VO 660 |  Puhdistus- ja hajunpoistoaine säiliöille ja
jäteastioille
Bioteknologinen puhdistusaine, joka on suunniteltu tuhoamaan
pahat hajut suoraan kohteessa. Ihanteellinen jätehuoltotilojen,
säiliöiden, portaikkojen, yleisten pysäköintilaitosten ym. puhdis-
tamiseen ja hajunpoistoon. pH 7,0-8,0.
OR6605P2 5 litraa
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DYNAMATE |  Voimakas nestemäinen putkenavausaine
Kehitetty viemäriputkistojen tukosten välittömään avaamiseen ja
kunnossapitoon. Liuottaa nopeasti ja tehokkaasti kaikki
orgaaniset tukokset, kuten paperit, kahvinporot, rasvat, hiukset,
saippuakertymät jne. Poistaa hyvin myös ruoste-, kalkki- ja
virtsakivi-saostumia. Välitön ja vakuuttava tulos. Hoitaa tehtävät,
joissa muut tuotteet epäonnistuvat. pH < 1,0.
130-9038F5 250 ml pullo

130-9038i2 1 litra

ENZYM CLEAN |  Viemärien hoitoaine
Tehokas entsyymipohjainen putkistojen, viemärien, lattia-
kaivojen ja rasvanerottimien puhdistus- ja hajunpoistoaine.
Pitää viemärit hajuttomina ja puhtaina. Turvallinen ihmisille ja
eläimille. pH 7,0. Saatavana myös automaattinen annostelu-
pumppu (19-2300).
130-OH9023i2 1 litra

130-OH9023J1 5 litraa

130-OH9023O1 20 litraa

-------------------------------------------------------------------
FILL CRACK |  Asfaltinpaikkausaine
Heti käyttövalmis joka sään asfaltinpaikkausaine. Erittäin hyvä
kiinnitarttuvuus, sopii asfaltti-, betoni- ym. kiinteisiin tien-
pintoihin. Helppokäyttöinen - ei vaadi esikäsittelyä ja kovettuu
nopeasti.
130-500 25 kg

-------------------------------------------------------------------
ICE MELT |  Raemainen jäänsulatusaine
Nopeatehoinen ja pitkävaikutteinen jäänsulatusaine, joka
kehittää voimakkaasti lämpöä kosketuksessa jäähän ja lumeen.
Estää uuden jään muodostumisen useiden tuntien ajan. Toimii
jopa -54°C asti.
130-9396 10 kg

-------------------------------------------------------------------
ICE MELT LIQUID |  Nestemäinen jäänsulatusaine
Nopea, tehokas ja helppokäyttöinen jäänsulatusneste, joka ei
vahingoita pohjavesiä. Biologisesti hajoava, ympäristömyötäinen
tuote. Turvallinen kaikille pinnoille, ei ruostuta metallia eikä
syövytä betonia.
130-101-5 5 litraa

130-101-20 20 litraa

130-101-200 200 litraa

ODOR FRESH |  Hajunsulkuaine
Biologisesti hajoava tuote, joka estää veden haihtumisen
harvoin käytetyistä lattiakaivoista, hajulukoista, putkistoista jne.
Muodostaa veden pintaan kalvon, joka ehkäisee kuivumisesta
johtuvat hajuhaitat.
130-857 1 litra

-------------------------------------------------------------------
PROTOR BITUM |  Nestemäinen erikoisbitumi
Kylmänä siveltävä paksuhko bitumiliuos, joka korjaa vuotavat
katot, asfalttihalkeamat, halkeamat seinissä, putkissa jne.
Veden- ja säänkestävä. Helppokäyttöinen, tarttuu kaikille
pinnoille. Suojaa metallin korroosiolta.
130-27272S1 5 litraa

150-47272A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
RAPID CEMENT |  Pikasementti
Käyttövalmis kutistumaton laasti joka sitoutuu ja kovettuu
erittäin nopeasti. Mahdollistaa kaiken tyyppiset nopeat
korjaukset pysty- ja vaakapinnoilla betonissa ja muureissa. Ei
sisällä klorideja. Käyttövalmis 1-2 tuntia. Alin käyttölämpötila
+5°C.
130-ORC 25 kg

-------------------------------------------------------------------
ROAD MARKER |  Tiemerkintämaali, valkoinen/keltainen
Vesiohenteinen akrylaattimaali asfaltin, öljysoran ja betonin
merkintään teillä, pysäköintialueilla, tehdasalueilla, lentokentillä
jne. Maalilla on hyvä peittävyys ja kulutuskestävyys. Turvallinen
tuote käyttäjälle sekä ympäristölle. Ei sisällä haihtuvia orgaani-
sia yhdisteitä (VOC < 20 g/l). Valkoinen tai keltainen.
130-ORW-10 10 litraa (valkoinen)

130-ORY-20 20 litraa (keltainen)

-------------------------------------------------------------------
ROOF EXPRESS |  Elastinen vedenpitävä paikkausteippi
Repeytymätön teippi on päällystetty ilmatiiviillä alumiinikalvolla.
Tarttuu lujasti yleisempiin materiaaleihin. Kestää kuumuutta
aina 80°C asti ja on erittäin taipuisa.
22-55161 1 rulla

-------------------------------------------------------------------
ROOF PATCH |  Lasikuituvahvisteinen katonpaikkausaine
Käyttövalmis katonpaikkausmassa, joka tarttuu bitumi-, pelti-,
huopa-, tiili-, betoni- ja metallipintoihin. Sopii kattojen,
pellitysten ym. pikakorjauksiin. Toimii myös veden alla.
Yksikomponenttinen, helppo käyttää.
130-SEA-6 6 kg
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Imeytysaineet

ABSOKEM |  Imeytysrae öljyille ja kemikaaleille
Absokem -rakeet imevät mm. öljyjä, rasvoja, happoja, paino-
värejä ja liuottimia. Inertti tuote, ei reagoi kemikaalien kanssa.
Absokem ei pala eikä pölyä. Voidaan käyttää mm. betoni-,
asfaltti-, klinkkeri-, kivi-, puu-, marmori-, muovi- ja metalli-
pinnoilla. Kaksi eri karkeutta.
140-601 20 litraa (Super, hienorakeinen)

140-608 20 litraa (Standard, keskirakeinen)

-------------------------------------------------------------------
ORAPI HEAVY |  Imeytys- ja suojamatto
Kehitetty olosuhteisiin, joissa vaaditaan suurta imukykyä ja
kestävyyttä. Maton harmaa puoli imee tehokkaasti öljyjä ja
toinen puoli sitoo kuitukankaana mm. kevyitä nesteitä ja
prosessivesiä.
140-3385 0,8 x 20 m matto

-------------------------------------------------------------------
ORAPI OIL ONLY |  Öljynimeytysmatto/-liina
Erinomaisen tehokas öljyn ja öljypohjaisten aineiden imeyttä-
miseen. Ei ime vettä. Vähänukkainen, imukykyinen ja kestävä
tuote sopii useisiin käyttötarkoituksiin teollisuudessa, korjaa-
moissa, kuljetusliikkeissä ym. Matossa on kätevä perferointi
helpottamaan katkaisua sopivan mittaiseksi palaksi.
140-20101007 45,5 x 38 cm liina (100 kpl)

140-20101009 38 x 45,6 m matto (2 kpl)

ORAPI SUPER |  Öljynimeytysmatto
Öljyvahingot maalla ja vesistöissä. Öljypohjaisten nesteiden
imeyttämiseen tarkoitettu rullassa oleva matto, josta voidaan
ottaa joka käyttökerralla tarvittava määrä. Helppo ja mukava
käyttää ja mattoa käytetään tyypillisesti kohteissa, joissa on
öljyvuotojen uhka.
140-1165 0,6 x 17 m matto

Aerosolit

A 90H |  Syttymätön sähkölaitteiden puhdistusaine
Erittäin nopeasti haihtuva ja tahraamaton rasvanpoistoaine
sähkömekaanisten ja elektronisten laitteiden puhdistukseen.
Voidaan käyttää päälle kytkettyjen laitteiden puhdistukseen.
150-4508A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
ANTIPERL ECO |  Ympäristömyötäinen hitsausspray
Vesipohjainen, syttymätön, silikonivapaa hitsauksen roiskesuoja.
Takaa hitsisauman korkealaatuisuuden. Suojaa korroosiolta.
Klooriton ja rikitön.
150-4808A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
AV 33 |  Ase- ja lukkoöljy
Korkeimmat laatuvaatimukset täyttävä puhdistava ase- ja
lukkoöljy. Voitelee, puhdistaa ja suojaa korroosiolta. Kätevä
Smart Nozzle -aerosolisuutin. NATO-hyväksytty.
150-4813A8 270 ml aerosoli

BELT GRIP |  Hihnaspray
Hihnojen hoitoaine, joka parantaa tartuntaa (x3) nahka-, teks-
tiili-, kumi- ja komposiittihihnoilla. Pidentää hihnojen käyttöikää
ja lisää kitkaa estäen luistamista. Belt Grip estää voimahäviöt.
Ei tahraa eikä hapetu.
150-4953A4 650 ml aerosoli
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CB6 |  Synteettinen ketju- ja vaijeriöljy
Erittäin puhdas voiteluaine kaikille metalleille. Voitelee, tunkeu-
tuu ja suojaa korroosiolta. Sopii korkeisiin lämpötiloihin. Lämpö-
tila-alue: -30°C...+280°C, hetkellisesti jopa +300°C.
150-4806A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
CHAIN LUBE |  Ketju- ja vaijeriöljy
Väritön ja hajuton yleisöljy etupäässä ketjujen, vaijereiden,
johteiden ja liukupintojen voiteluun. Antaa täyden korroosio-
suojan. Lämpötila-alue: -40°C...+220°C.
150-980 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
CRYSTAL FOAM |  Lasinpuhdistusvaahto
Puhdistaa tehokkaasti lasit, peilit, ikkunat, muovipinnat sekä
maalatut ja lakatut pinnat. Poistaa lian, rasvan, noen, sormen-
jäljet, hyönteistahrat ym.
150-4506A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
CT 14 |  EP-yleisrasva
Korkealaatuinen litiumpohjainen rasva yleiskäyttöön. Voitelee
kuula- ja rullalaakerit, ajoneuvot, perävaunut, työkoneet jne.
Hyvä tarttuvuus metallipintaan. Sisältää EP-, kulutuksenkesto-
ja hapettumisenestoaineita. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-30°C...+165°C.
150-4602A4 650 ml aerosoli

CT 609 |  Elintarvikehyväksytty voitelurasva
Puhdas, väritön rasva, jota voidaan käyttää myös elintarvike-
teollisuudessa. Hyvät mekaaniset ominaisuudet NLGI 2.
Lämpötila-alue: -30°C...+150°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
150-4609A8 270 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
CT FLON |  Teflonpohjainen korkeapainerasva
Muodostaa voitelukalvon, joka kestää moninkertaisesti
verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin. Hylkii pölyä ja kosteutta.
NLGI 2. Lämpötila-alue: -20°C...+140°C.
150-4607A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
CT FLON AL |  Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen
rasva
Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös
elintarviketeollisuuden käyttöön. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-40°C...+170°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
150-4618A4 650 ml aerosoli

CTSI |  Silikonirasva
Väritön, korkean viskositeetin omaava silikonirasva. Soveltuu
erinomaisesti voiteluun ulkotiloissa. Se ei kerää pölyä ja on
täysin vedenkestävä. Lämpötila-alue: -60°C...+200°C.
150-4809A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
DEGRYP-OIL 10-93 |  Tehokas jarrupuhdistaja
Nopeasti haihtuva liuotin jarrujen puhdistukseen ja rasvan-
poistoon. Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, lian ja pölyn kaikilta
metallipinnoilta jättäen puhtaan ja kuivan pinnan. Ei jätä jäämiä.
150-10-93 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
DRY SHINE |  Vedetön pesuvaha
Poistaa tehokkaasti rasvan, asfalttipien, diesel- ja hyönteis-
tahrat, jarrupölyn ja pinttyneet tahrat ilman vettä kiillottaen ja
suojaten pinnat.
150-4593A3 520 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
FILDUC |  Poraus- ja kierteytysöljy
Yleisleikkuuöljy vaativaan työstöön. Jäähdyttää, voitelee ja
suojaa korroosiolta. Erinomainen voitelukyky, tarttuvuus ja
pintapaineen kesto.
150-4859A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
FILDUC BIO |  Ympäristömyötäinen leikkuuneste
Sopii kaikkeen vaativaan työstöön ja kaikille materiaaleille.
Erinomainen tarttuvuus kierretappeihin ja poriin. 100%
biologisesti hajoava.
150-4912A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
FINE 121 |  Valkovaseliini elintarviketeollisuudelle
Mineraaliöljypohjainen valkovaseliini elintarviketeollisuuden
kohteisiin. Puhdistaa, tunkeutuu ja voitelee välittömästi. NSF- ja
InS-rekisteröity.
150-4810A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
GALVA EXPRESS |  Nopea kylmägalvanointiaine
Kirkas, nopea kylmägalvanointiaine kaikille metallipinnoille.
Antaa hyvän suojan korroosiota vastaan. Sisältää alumiinia ja
lamellisinkkiä.
150-4699A4 650 ml aerosoli

GIVREUR 2 |  Jäähdytysaerosoli
Tehokas apu sähkövikojen ja -häiriöiden paikallistamiseen,
osien purkamiseen ja asentamiseen sekä erilaisten materiaalien
nopeaan jäähdytykseen.
150-49512A4 650 ml aerosoli
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GLUESPRAY |  Liimaspray
Nopea ja helppokäyttöinen liimaspray. Liimapinta tarttuu
välittömästi, mutta sallii irrotuksen ja uudelleen asettelun.
Liimaa paperia, korkkia, puuta jne.
150-4477A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
GRAFFITI REMOVER |  Töhrynpoistaja
Nopea ja tehokas töhrynpoistoaine useimpien maali- ja piirros-
jälkien sekä tarraliimojen poistoon muovista, metallista,
vinyylistä, kaakelista ym. pinnoista.
150-4585A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
GRAPHENE |  Grafiittipohjainen kuivavoiteluaine
Muodostaa kestävän, kitkaa alentavan pohjuste- ja kuivavoitelu-
kalvon. Sopii kuivavoiteluun liukupinnoilla, valumuoteissa,
valimoissa, lasiteollisuudessa jne. Lämpötila-alue:
-70°C...+900°C.
150-4702A4 650 ml aerosoli

HEAVY DUTY GLUESPRAY |  Liimaspray vaativaan
käyttöön
Vahva, kosteutta ja vettä kestävä liimaspray vaativaan käyttöön.
Sopii esim. somistamoiden, huonekalu-, lattia- ja autoteolli-
suuden käyttöön ja korjaustöihin.
150-UM8030 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
LEAK DETECTOR |  Vuodonilmaisin
Ympäristömyötäinen, biologisesti hajoava vuodonilmaisin.
Ilmaisee nopeasti kaikentyyppiset vuodot. Myös pienet vuodot
helposti havaittavissa. Ei vahingoita tai ruostuta pintoja.
150-4952A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
LUBEX |  Lukko- ja aseöljy
Korkealuokkainen PTFE-pitoinen lukko- ja aseöljy. Voitelee ja
puhdistaa lukot, aseet sekä hienomekaaniset laitteet. Erinomai-
nen tunkeutumiskyky vaikeasti voideltaviin kohteisiin matalan
viskositeetin ansiosta. Lämpötila-alue: -57°C...+249°C.
150-001 65 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
MAX FLOW |  P.T.F.E.- pohjainen yleisvoiteluaine
Huippuluokan tunkeutuva voiteluaine, joka vähentää kitkaa ja
kulumista. Voitelee ketjut, saranat, lukot, työkalut, laakerit,
paineilmatyökalut jne. Lämpötila-alue: -53°C...+275°C.
03-123 650 ml aerosoli

MELTOIL |  Sulattava lukkoöljy
Synteettinen P.T.F.E.-lukkoöljy, joka sulattaa nopeasti jäätyneet
lukot ja ehkäisee uudelleenjäätymisen. Voitelee tehokkaasti,
puhdistaa ja suojaa korroosiolta.
150-002 65 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
MOLYSPRAY |  MoS2 -pohjainen kuivavoiteluaine
Molybdeenidisulfidipohjainen kuivavoiteluaine, joka voitelee ja
helpottaa koneasennuksia, esim. akselit, laakerit, hammas-
pyörät, holkit jne. Lämpötila-alue: -200°C...+450°C.
150-4700A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
NDI |  Tehopuhdistaja
Erittäin tehokas teollisuuspuhdistaja ja rasvanpoistoaine.
Käytetään ennen maalausta, liimausta ja lukitusta. Haihtuu
nopeasti, eikä jätä jäänteitä.
150-4507A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
NET CLIM |  Ilmastointilaitteiden desinfiointiaine
Desinfioi, estää bakteerien kasvua ja eliminoi pahat hajut
ilmastointiputkissa. Sopii kaikenlaisiin ilmastointilaitteisiin.
Jättää raikkaan mintun tuoksun.
150-45496A2 520 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
NET DEX |  Sähkölaitteiden puhdistaja
Nopeasti haihtuva ja tehokas puhdistaja sähkö- ja elektroniikka-
laitteille. Puhdistaa nopeasti likaa, pölyä, kevyitä öljyjä. Ei jätä
jäänteitä.
150-4501A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
ORAFLON AL |  Teflonpohjainen yleisvoiteluöljy
Elintarvikehyväksytty synteettinen teflonpohjainen yleisvoitelu-
öljy. Erinomainen paineenkesto (sisältää EP-lisäainetta) ja
tunkeutuvuus. Lämpötila-alue: -30°C...+230°C. NSF- ja InS-
rekisteröity.
150-4707A8 270 ml aerosoli

ORANGE SOLVENT |  Tehokas rasvanpoistoaine
Erittäin tehokkaasti rasvaa poistava, sitrusöljypohjainen liuotin
työkoneiden ja moottoreiden puhdistamiseen. Poistaa öljyt,
tervat, bitumin, noen ja karstan.
150-4550A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
ORASOLV A |  Elintarvikehyväksytty rasvanpoistoaine
Nopeasti haihtuva puhdistus- ja rasvanpoistoaine, joka irrottaa
tehokkaasti öljyä, rasvaa (myös eläinrasvat), verta, sokerilientä
jne. Irrottaa myös liimajäämiä lasista, kumista ja teollisuuden eri
kuljettimista. NSF- ja InS-rekisteröity.
150-4568A4 650 ml aerosoli
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OVEN CLEANER |  Vaahtoava uuninpuhdistaja
Helppokäyttöinen ja tehokas puhdistusvaahto uunien, paahti-
mien, grillien, pariloiden, uuninluukkujen, huuvien ja astioiden
puhdistukseen. Poistaa nopeasti rasvan ja pinttyneen lian.
Hellävarainen pinnoille ja käyttäjälle
150-1337 800 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
PRE-GLUE CLEANER |  Liimattavien pintojen puhdistus-
ja pohjustusaine
Nopeasti haihtuva liuotin liimattavien pintojen puhdistukseen ja
rasvanpoistoon. Tehostaa liiman tarttumista ja nopeuttaa
halutun sidoslujuuden saavuttamista. Sopii kaikille liimoille.
150-4016A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
PROTOR BITUM |  Erikoisbitumispray
Bitumispray, joka korjaa helposti vuotavat katot, rännit, halkea-
mat seinissä, putkissa jne. Suojaa metallin korroosiolta ja
vähentää mekaanisen rasituksen aiheuttamaa kulumista
pinnoilla.
150-47272A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
REDUCE 4 |  Ruosteenirrottaja
Ultranopea ruosteenirrottaja, joka tunkeutuu tehokkaasti,
puhdistaa, voitelee, syrjäyttää kosteutta ja suojaa korroosiolta.
Soveltuu myös erittäin vaikeisiin kohteisiin nopean ja tehokkaan
tunkeutumisominaisuuden ansiosta.
150-4800A5 800 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
SDI NEW |  Syttymätön tehorasvanpoistoaine
Erittäin tehokas teollisuusliuotin ja rasvanpoistoaine. Puhdistaa
ja liuottaa rasvan sekä piintyneen lian kaikista metalliosista,
koneista, työkaluista jne. Haihtuu nopeasti jättäen kuivan ja
puhtaan pinnan.
150-4504A5 800 ml aerosoli

SILAL |  Elintarvikehyväksytty silikonivoiteluaine
Hajuton, väritön ja tahraamaton silikonivoiteluaine elintarvike-
teollisuuden käyttöön. Hylkii vettä. Kehitetty pullotusjärjes-
telmien, liukuhihnojen sekä laitteiden voiteluun. Lämpötila-alue:
-40°C...+180°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
150-4812A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
SOUFFLEUR |  Syttymätön puhallusspray
Syttymätön, puhdas, kuiva ja voimakkaasti puhaltava paineilma-
aerosoli. Puhdistaa tehokkaasti tietokoneet, valokopiointilaitteet,
optiikkaa ym.
150-4950A4 650 ml aerosoli

SOUFFLEUR 2 |  Puhallusspray
Puhdas, kuiva ja voimakkaasti puhaltava paineilma-aerosoli.
Puhdistaa tehokkaasti tietokoneet, valokopiointilaitteet,
optiikkaa ym.
150-49502A4 650 ml aerosoli

STEEL CLEANER |  Teräspintojen puhdistusaine
Tehokas teräspintojen puhdistus-, kiillotus- ja suoja-aine.
Puhdistaa ruostumattoman teräksen hetkessä ja antaa loistavan
kiillon pinnoille. Jättää likaa, pölyä sekä sormenjälkiä hylkivän
suojakalvon.
150-4586A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
SUPER CLEANER |  Tehokas rasvanpoistaja
Teholiuotin, joka puhdistaa nopeasti esim. jarru- ja moottoriosat.
Liuottaa useimmat öljyt, rasvat, vahat jne. Haihtuu nopeasti
jättäen kuivan ja puhtaan pinnan.
150-111 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
SUPER SLIDE |  Läpikuultava voiteluaine
Puhdas voiteluaine, joka on valmistettu NSF H1-luokitellusta
parafiiniöljystä ja EP-lisäaineesta. Väritön, hajuton ja myrkytön
tuote. Antaa täyden ruostesuojan. Lämpötila-alue:
-30°C...+125°C.
150-981 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
TAR SPRAY |  Terva-spray
Tervapohjainen metallien korroosiota ja kiinnileikkautumista
estävä aerosoli. Voitelee kierteet ja estää niiden ruostumista
sekä kiinnijuuttumista. Suojaa kaikkia metalleja korroosiolta ja
syöpymiseltä.
150-899 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
TEFLON DRY |  Kuiva P.T.F.E.-voiteluaine
Muodostaa kuivuttuaan läpinäkyvän voitelukalvon, joka suojaa
kosteudelta ja estää tarttumisen. Hylkii vettä ja rasvaa, voitelee
ja estää kiinnitarttumisen. Voitelee johteet, liukupinnat, sahojen
terät jne. Lämpötila-alue: -120°C... +250°C.
150-4701A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
TM 900S |  Kupari anti-seize
Kuparipohjainen asennuspasta kuivavoiteluun. Estää mm.
pulttien ja muttereiden kiinnileikkautumisen, suojaa korroosiolta
ja voitelee. Helpottaa laitteiden tai osien kokoamista ja
purkamista. NLGI 1. Lämpötila-alue: -40°C...+1100°C.
150-4600A4 650 ml aerosoli



WR + |  Monitoimiöljy
Monikäyttöinen tuote kosteudenpoistoon, ruosteensuojaukseen,
irrotukseen ja voiteluun. Puhdistaa ja voitelee liikkuvat osat.
Suojaa ruosteelta ja korroosiolta. Poistaa kosteuden. Irrottaa
tehokkaasti kiinni ruostuneet ja juuttuneet osat. Erinomainen
tunkeutuvuus. Lämpötila-alue: -60°C... +200°C.
150-4805A8 270 ml aerosoli

150-4805A4 650 ml aerosoli

WSA |  Marinerasva
Korkealuokkainen rasva vaativiin olosuhteisiin. Erittäin hyvä
tarttuvuus metallipintaan. Ei liukene kylmään, kuumaan tai
meriveteen. Sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisen
estoaineita. Voitelee laakerit, avohammaspyörät, ajoneuvot,
perävaunut, työkoneet, ketjut, nivelet, venttiilit, liukupinnat jne.
NLGI 2. Lämpötila-alue: -30°C...+130°C.
150-4605A4 650 ml aerosoli
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Liuottimet

BRAKE CLEANER |  Jarrupuhdistusaine
Erittäin tehokas ja nopeasti haihtuva puhdistus- ja rasvanpoisto-
aine ammattikäyttöön. Liuottaa ja puhdistaa rasvan, öljyn,
pinttyneen karstan, jarrupölyn, jarrunesteen jne. Puhdistaa
jarrut, sylinterit, laakerit, mekaaniset osat, elektroniikan jne.
160-10-95 20 litraa

-------------------------------------------------------------------
DECAPANT |  Maalinpoistoaine
Uudentyyppinen, hyytelömäinen maalinpoistoaine, joka on
turvallisempi käyttää kuin perinteiset maalinpoistoaineet. Sopii
useille maalityypeille ja toimii puu-, metalli-, lasi- ja kiviaines-
pinnoilla. Soveltuu myös pystysuorille pinnoille.
160-26642i2 1 litra

-------------------------------------------------------------------
ORANGE SOLVENT |  Tehokas rasvanpoistoaine
Erittäin tehokkaasti rasvaa poistava, sitrusöljypohjainen liuotin
työkoneiden, moottoreiden, säiliöiden jne. puhdistamiseen.
Soveltuu myös erinomaisesti useiden metallien, muovien ja
maalattujen pintojen puhdistukseen. Poistaa öljyt, tervat,
bitumin, noen ja karstan.
150-4550A4 650 ml aerosoli

160-2550J1 5 litraa

160-2550U2 200 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORASOLV A05 |  Syttymätön liuotin
Erittäin tehokas syttymätön liuotin, joka tunkeutuu ja poistaa
täydellisesti rasvaisen lian. Sopii kaikkien mekaanisten osien
puhdistukseen: moottorit, sähkömoottorit (puretut, varmista
lakkapintojen kestävyys). Erittäin nopeasti haihtuvaa. Ei jätä
jäämiä, eikä aiheuta käsiteltyjen pintojen hapettumista
haihduttuaan.
2518O3 32 kg

-------------------------------------------------------------------
ORASOLV B60 |  Liuotin, korkea leimahduspiste
Korkealaatuinen, tehokkaasti tunkeutuva hiilivetyliuotin
tehokkaaseen rasvaisen lian poistoon. Ei sisällä kierrätettyjä
liuottimia. Nopeasti biohajoava. Hajuton, haihtuu melko
nopeasti. Ei aiheuta rautametallien hapettumista.
2571i2 1 litra

2571O1 20 litraa

2571U2 200 litraa

ORASOLV E |  Emulgoiva liuotin
Erittäin tehokas veteen emulgoituva liuotin. Tuote on kehitetty
puhdistamaan likaisimpiakin osia. Puhdistaa raskaan polttoöljyn
likaamat säiliöt, moottorit, koneet jne. Puhdistaa myös öljyn ja
rasvojen likaamat lattiat. Liuottaa tehokkaasti öljyt, rasvat,
vahan, tervan, bitumin jne.
160-2539U2 200 litraa

ORASOLV S1 |  Ympäristömyötäinen liuotin
Biologisesti hajoava, vesiliukoinen liuotin. Sopii rasvan, pintty-
neen lian, kemikaalien, painomusteen, liimojen, piirrosjälkien ja
graffitien poistoon. Haihtuu nopeasti puhaltimella. Elintarvike-
hyväksytty. NSF-rekisteröity.
2543J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
ORASOLV T |  Liuotin elintarviketeollisuuteen
Hajuton, erittäin nopeasti haihtuva liuotin elintarviketeolli-
suuteen. Sopii erinomaisesti tiiviste- ja kumipinnoille, kuten
polypropyleeni, polyamidi, PVC, polyetyleeni jne. NSF- ja InS-
rekisteröity.
160-2544J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
SDI NEW |  Syttymätön tehorasvanpoistoaine
Erittäin tehokas teollisuusliuotin ja rasvanpoistoaine. Puhdistaa
ja liuottaa rasvan sekä piintyneen lian kaikista metalliosista,
koneista, työkaluista jne. Haihtuu nopeasti jättäen kuivan ja
puhtaan pinnan.
150-4504A5 800 ml aerosoli
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Voiteluaineet

BA |  Korkeanlämpötilan asennuspasta
Puhdas, valkoinen asennuspasta, joka voitelee ja estää kiinni-
leikkaantumista. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa.
Lämpötila-alue: -25°C...+1000°C. InS-rekisteröity.
165-3640T4 200 g tuubi

-------------------------------------------------------------------
CHAIN LUBE |  Ketju- ja vaijeriöljy
Väritön ja hajuton yleisöljy etupäässä ketjujen, vaijereiden,
johteiden ja liukupintojen voiteluun. Täysin vedenkestävä. Antaa
täyden korroosiosuojan. Lämpötila-alue: -40°C...+220°C.
150-980 650 ml aerosoli

165-980 5 / 208 litraa

-------------------------------------------------------------------
CT 14 |  EP-yleisrasva
Korkealaatuinen litiumpohjainen rasva yleiskäyttöön. Voitelee
kuula- ja rullalaakerit, ajoneuvot, perävaunut, työkoneet jne.
Hyvä tarttuvuus metallipintaan. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-30°C...+165°C.
150-4602A4 650 ml aerosoli

165-3602C4 400 g patruuna

165-3602O4 50 kg

CT 300 |  Extreme rasva
Bentonisavipohjainen EP-rasva yleiskäyttöön. Erinomaiset
voiteluominaisuudet korkeissa lämpötiloissa. Erinomainen
vedenkestävyys, ei emulgoidu. Lämpötila-alue:
-40°C...+210°C.
165-3628C4 400 g patruuna

165-3628S1 5 kg

165-3628O4 50 kg

-------------------------------------------------------------------
CT 609 |  Elintarvikehyväksytty voitelurasva
Puhdas, väritön rasva, jota voidaan käyttää myös elintarvike-
teollisuudessa. Hyvät mekaaniset ominaisuudet NLGI 2.
Lämpötila-alue: -30°C...+150°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
150-4609A8 270 ml aerosoli

165-3609C4 400 g patruuna

165-3609O4 50 kg

CT 615 |  Elintarvikevoitelurasva
Sopii täydellisesti elintarvike- ja rehuteollisuuteen. Ei liukene
kuumaan veteen tai höyryyn. NLGI 1,5. Lämpötila-alue:
-20°C...+160°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
165-3615O4 50 kg

CT 662 |  Polyurearasva vaativaan voiteluun
Erittäin kestävä EP-rasva, joka mahdollistaa pitkät huoltovälit
korkeissa lämpötiloissa ja suuressa kuormituksessa. NLGI 2.
Lämpötila-alue: -20°C...+150°C.
165-3662C4 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
CT 665 |  Kalsiumsulfonaattirasva vaativaan voiteluun
Sopii erityisesti vaativiin olosuhteisiin. Ylivoimainen lämmön- ja
kuormituksenkesto. NLGI 2. Lämpötila-alue: -25°C...+180°C.
165-3665C4 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
CT 691 |  Synteettinen teflonpuomirasva
Vedenkestävä, eristävä ja kiinnileikkautumista estävä rasva
soveltuu puomien asennukseen ja liukupintojen voiteluun.
NLGI 1. Lämpötila-alue: -50°C...+230°C.
165-3691C4 400 g patruuna

165-3691O2 25 kg

-------------------------------------------------------------------
CT DM EP2 |  Synteettinen EP-yleisrasva
Synteettinen korkean suorituskyvyn omaava litiumkompleksi
voitelurasva. Erittäin stabiili voitelu kaikissa olosuhteissa.
Erinomainen tarttuvuus sekä veden ja höyryn kesto. NLGI 2.
Lämpötila-alue: -30°C...+230°C.
165-3606C4 400 g patruuna

165-3606O2 25 kg

-------------------------------------------------------------------
CT FLON |  Teflonpohjainen korkeapainerasva
Muodostaa voitelukalvon, joka kestää moninkertaisesti
verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin. Hylkii pölyä ja kosteutta.
NLGI 2. Lämpötila-alue: -40°C...+190°C.
150-4607A4 650 ml aerosoli

165-3607C4 400 g patruuna

165-3607B7 1 kg
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CT FLON AL |  Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen
rasva
Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös
elintarviketeollisuuden käyttöön. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-40°C...+170°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
150-4618A4 650 ml aerosoli

165-3618C4 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
DEGRYP-OIL 30-84 |  Litiumrasva yleisvoiteluun
Laadukas mineraaliöljypohjainen, litiumsaennettu voitelurasva.
Sopii kuula- ja liukulaakereihin, saranoihin jne. Sopii erityisesti
talvikäyttöön. NLGI 2. Lämpötila-alue: -30°C...+150°C.
165-30-84 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
DIESEL BOOSTER |  Lisäaine dieselmoottoreille
Tehokas lisäaine kaikille dieselmoottoreille. Puhdistaa ja voitelee
ruiskutusjärjestelmän, vähentää pakokaasupäästöjä ja optimoi
moottorin tehoa. Parantaa polttoainetaloutta jopa 5 %.
165-NE2249300 300 ml

165-NE2249005 5 litraa

ENG CB |  Synteettinen voitelurasva NLGI 0
Teknisesti edistyksellisin synteettinen voitelurasva vaijereiden,
ketjujen ja avohammaspyörien voiteluun. Kestää suuria
pintapaineita. NLGI 0. Lämpötila-alue: -50°C...+220°C.
165-3612C4 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
NMX EP-RASVA |  Litiumpohjainen EP-rasva
Erittäin korkealaatuinen, litiumpohjainen EP-rasva. Erinomainen
tarttuvuus ja tiivistävä vaikutus. Suojaa veden sekä höyryn
aiheuttamalta korroosiolta. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-20°C...+130°C.
07-205C 400 g patruuna

07-205KG-18 18 kg

07-205KG-50 50 kg

07-205KG-180 180 kg

-------------------------------------------------------------------
NMX KESKUSVOITELURASVA 00 EP |  Litiumpohjainen
keskusvoitelurasva
Korkealaatuinen rasva ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmiin.
Sisältää korroosionesto- ja EP-lisäaineistuksen. Kiinnittyy lujasti
metallipintoihin. NLGI 00.
07-7410 18 kg

NMX KESKUSVOITELURASVA 01 EP |  Litiumpohjainen
keskusvoitelurasva
Korkealaatuinen rasva ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmiin.
Sisältää korroosionesto- ja EP-lisäaineistuksen. Kiinnittyy lujasti
metallipintoihin. NLGI 01.
07-7021 18 kg

-------------------------------------------------------------------
NMX LONG LIFE GREASE |  Multi-complex yleisrasva
Sisältää uusimman teknologian mukaista EP-lisäainetta, joka
antaa parhaan kulumissuojan. Ihanteellinen käyttää neula-,
kuula- ja liukulaakereissa. NLGI 2. Lämpötila-alue
-30°C...+180°C.
07-305C 400 g patruuna

07-305S 400 g Lube-Shuttle patruuna

07-305KG-18 18 kg

07-305KG-50 50 kg

07-305KG-180 180 kg

-------------------------------------------------------------------
NMX MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE |  Litium-
pohjainen tarttuva yleisrasva + Vismut
Sisältää ainutlaatuista Vismut -lisäainetta, joka suojaa hapettu-
miselta ja syöpymiseltä, sekä vähentää kulumista. Parhaat
mahdolliset voiteluominaisuudet myös korkeissa lämpötiloissa.
NLGI 2. Lämpötila-alue -30°C...+220°C.
07-850C 400 g patruuna

07-850S 400 g Lube-Shuttle patruuna

07-850KG-18 18 kg

07-850KG-50 50 kg

07-850KG-180 180 kg

-------------------------------------------------------------------
NMX METFORM |  Putkentaivutusgeeli
Synteettinen geelimäinen voiteluaine putkentaivutukseen.
Viskositeetti kasvaa lämpötilan myötä. Tippumaton. Ei sisällä
mineraaliöljyjä eikä kloorattuja parafiineja. Pidentää taivutus-
työkalujen ikää.
07-D4237 20 kg

-------------------------------------------------------------------
NMX EP GEAR STICKY |  Tarttuva synteettinen
vaihteistoöljy
Synteettinen, erittäin hyvin tarttuva vaihteistoöljy. Kestää kovaa
rasitusta ja korkeita paineita. Hyvän tarttuvuuden ansiosta sopii
vaihteistojen, vetopyörien, johteiden ja liukupintojen voiteluun.
05-690-20 20 litraa

05-690-208 208 litraa

-------------------------------------------------------------------
NMX SILIKONIÖLJY 100 %
Väritön, hajuton ja mauton silikoniöljy. Muodostaa värittömän ja
liukkaan voitelukalvon. Suojaa ja voitelee muovia, kumia,
metallia jne. Vähentää kulumista ja estää tarttumista.
08-573-5 5 litraa

08-573-20 20 litraa

-------------------------------------------------------------------
OIL LEAK NO MORE |  Öljyvuodon estoaine
Ympäristömyötäinen öljyvuotojen estoaine, joka elvyttää
moottorin tiivisteet ja ehkäisee sekä vähentää öljyvuotoja
moottoreissa, hydrauliikassa, kompressoreissa, vaihde-
laatikoissa jne.
165-2360500 500 ml pullo
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ORACOUP 252 |  Yleisleikkuuneste
Mikroemulsiotyyppinen puolisynteettinen leikkuuneste.
Monikäyttöinen erinomaisten työstöominaisuuksien ansiosta.
Erinomainen korroosionsuojakyky. Kloori-, rikki-, fosfori- ja
nitriittivapaa.
165-2852J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
TM 900S |  Kupari anti-seize
Kuparipohjainen asennuspasta kuivavoiteluun. Estää mm.
pulttien ja muttereiden kiinnileikkautumisen, suojaa korroosiolta
ja voitelee. Helpottaa laitteiden tai osien kokoamista ja
purkamista. NLGI 1. Lämpötila-alue: -40°C...+1100°C.
150-4600A4 650 ml aerosoli

165-3600B7 1 kg

165-3600O2 25 kg

-------------------------------------------------------------------
SI 4 |  Silikonirasva
Erinomainen silikoniliukaste. Erittäin hyvä kemikaalienkestokyky,
ei aiheuta korroosiota metalleissa. Ei vahingoita muovia tai
kumia. Erinomaiset sähkön eristeominaisuudet. NLGI 2.
Lämpötila-alue: -40°C...+200°C.
165-3621T3 100 g tuubi

165-3621B7 1 kg

-------------------------------------------------------------------
SI ROBINET |  Elintarvikehyväksytty silikonirasva
Voitelee, tiivistää ja suojaa ruosteelta. Kestää vettä, liuottimia ja
kemikaaleja. Suojaa kumeja kovettumiselta ja haurastumiselta.
NLGI 3. Lämpötila-alue: -40°C...+200°C. NSF- ja InS-
rekisteröity.
165-3651T3 100 g tuubi

165-3651B7 1 kg

SITEF |  P.T.F.E.-pohjainen silikonirasva
Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen silikonirasva. 100%
vedenkestävä, kestää happoja sekä emäksiä. Erittäin alhainen
kitkakerroin metallipinnoilla. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-60°C...+280°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
165-3620C4 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
SUPER AIR |  Sumuvoiteluöljy ISO 15
Väritön, hajuton ja mauton pneumatiikkaöljy. Voitelee
pneumaattiset laitteet ja ilmatyökalut suojaten niitä kulumiselta
sekä korroosiolta. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa.
Sopii kaikkien pneumaattisten järjestelmien voiteluun.
12-1115-1 1 litra

12-1115-20 20 litraa

-------------------------------------------------------------------
TYHJIÖPUMPPUÖLJY
Parafiinipohjainen tyhjiöpumppujen voiteluöljy. Voidaan käyttää
aina 1x10 mbar paineisiin asti. Erinomainen suoja kulumista ja-2

korroosiota vastaan. Hyvä hapettumisen kesto. Täyttää
vaatimuksen ISO 6743-3A-DVC.
05-743 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
WSA |  Marinerasva
Korkealuokkainen rasva vaativiin olosuhteisiin. Erittäin hyvä
tarttuvuus metallipintaan. Ei liukene kylmään, kuumaan tai
meriveteen. Sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisen
estoaineita. Voitelee laakerit, avohammaspyörät, ajoneuvot,
työkoneet, ketjut jne. NLGI 2. Lämpötila-alue: -30°C...+130°C.
150-4605A4 650 ml aerosoli

165-3605C4 400 g patruuna

165-3605O2 25 kg

Nanolubricants

NANO 2010 |  Puolisynteettinen EP-voitelurasva
Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metalli-
pinnoille. Voitelee tehokkaasti hammaspyörät, laakerit,
liukupinnat jne. Soveltuu raskaaseen kuormitukseen. NLGI 2.
Lämpötila-alue: -30°C...+230°C.
NL-42010A4 650 ml aerosoli

NL-32010C4S 400 g patruuna

NL-32010C4 400 g Lube-Shuttle patruuna

NL-32010B7 1 kg

NL-32010O4 50 kg

NANO 2015 |  Kiinnileikkautumisen estotahna
Huippuluokan tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen
hoitoon. Suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja
kulumiselta. Viisi kertaa helpompi irrottaa, neljä kertaa
vähemmän kulumista ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.
Laaja lämpötila-alue: -40°C...+300°C (+1000°C kuiva-
voitelu).
NL-42015A4 650 ml aerosoli

NL-32015B3 200 g pensselipurkki

NL-32015B7 1 kg

Nanolubricants erikoisvoiteluaineet: korkean suorituskyvyn teknologiaa

Nanolubricants -erikoisvoiteluainesarja tarjoaa ainutlaatuisen laadun ja erinomaisen
suorituskyvyn. Nanolubricant -tuotteiden nanometriset partikkelit muodostuvat
rikkoutumattomista pallomaisista rakenteista, jotka takaavat voiteluaineen rullaavan
ja liukuvan liikkeen pintojen välillä.
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NANO 2020 |  Tekninen voiteluöljy
Huippuluokan voiteluöljy, joka on hyvin kiinnittyvä, vettä hylkivä,
nestemäinen korkean teknologian voiteluaine. Nano 2020
kestää erinomaisesti korkeita lämpötiloja ja raskasta
kuormitusta. Viisinkertainen voiteluikä ja kuormituskestävyys.
Lämpötila-alue: -30°C...+300°C.
NL-42020A4 650 ml aerosoli

NL-22020i4 1 litran sumutinpullo

NL-22020J1 5 litraa

-------------------------------------------------------------------
NANO 2021 |  Lisäaine kaikille voiteluöljyille
Vähentää kitkaa, energian kulutusta sekä melua. Vahvistaa
merkittävästi voiteluöljyn ominaisuudet korroosiota ja kulumista
vastaan. Lisää voiteluaineen elinikää. Voidaan lisätä kaikkiin
moottori-, vaihteisto-, ketju-, hydrauli-, vaijeri- jne. öljyihin.
Lämpötila-alue: -30°C...+300°C.
NL-22021R4 100 ml pullo

NL-22021i1 500 ml pullo

-------------------------------------------------------------------
NANO 2025 |  Nopeatoiminen erikoisirroitusöljy
Huippuluokan öljy vaativaan irroituskäyttöön. Nopeatoiminen,
voiteleva ja tunkeutuva irroitusöljy suojaa myös korroosiolta.
Nanolubricant 2025 on vettä syrjäyttävä ja kulutusta kestävä,
eikä sisällä silikonia. Viisi kertaa helpompi irrottaa. Parantaa
tuottavuutta. Korkean leimahduspisteen ansiosta se on
turvallinen käyttää.
NL-42025A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
NANO 2030 |  Elintarvikehyväksytty PTFE-asennuspasta
Puhdas valkoinen tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen
suojaukseen. Sisältää PTFE-nanopartikkeleita. Suojaa
korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja kulumiselta. Voidaan
käyttää kosteissa olosuhteissa. NLGI 1. Lämpötila-alue:
-30°C...+250°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
NL-32030B7 1 kg

NANO 2035 |  Elintarvikehyväksytty valkoinen EP-rasva
Korkeateknologinen EP-yleisrasva, joka tarttuu täydellisesti
metallipinnoille. Täysin liukenematon veteen ja vesihöyryyn.
Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja kaikkialla,
missä tarvitaan puhdasta voitelua. NLGI 2. Lämpötila-alue:
-30°C...+150°C. NSF- ja InS-rekisteröity.
NL-32035C4S 400 g patruuna

-------------------------------------------------------------------
NANO 2040 |  Elintarvikehyväksytty asennuspasta
Valkoinen, voiteleva anti-seize tahna asennukseen, kokoa-
miseen ja pintojen suojaukseen. Erittäin hyvin tarttuva,
erinomainen kesto vedessä ja alhaisissa lämpötiloissa.
Lämpötila-alue: -60°C...+200°C. InS-rekisteröity.
NL-42040A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
NANO 2045 |  Vedenkestävä EP-rasva
Huippuluokan EP-yleisrasva on kehitetty erityisesti merellisiin ja
kosteisiin olosuhteisiin. Erittäin hyvin tarttuva ja täysin liukene-
maton veteen ja vesihöyryyn. Pidentää huoltovälejä. NLGI 2.
Lämpötila-alue: -30°C...+130°C.
NL-32045C4S 400 g patruuna

NL-32045B7 1 kg

NL-32045O4 50 kg
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Syanoakrylaattiliimat

PRE-GLUE CLEANER |  Liimattavien pintojen puhdistus-
ja pohjustusaine
Nopeasti haihtuva liuotin liimattavien pintojen puhdistukseen ja
rasvanpoistoon. Tehostaa liiman tarttumista ja nopeuttaa
halutun sidoslujuuden saavuttamista. Sopii kaikille liimoille.
150-4016A4 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
GLUE ACTIVATOR |  Aktivaattori syanakrylaattiliimoille
Nopeuttaa kovettumista ja lisää liiman täyttökykyä. Parantaa
tarttumista vaikeasti liimattavilla pinnoilla. Estää liimaa
imeytymästä huokoisiin pintoihin. Kovettaa liiman myös avoimiin
pintoihin.
170-4025A1 210 ml aerosoli

355 |  Syanoakrylaattiliima
Vahva keskiviskositeettinen syanoakrylaattiliima, joka liimaa
nopeasti mm. kumia, muovia, metallia, keramiikkaa jne.
Kovettumisaika: 2-40 sekuntia. Täyttökyky: 0,1 mm. NSF- ja
InS-rekisteröity.
170-1355F1 5 g pullo

-------------------------------------------------------------------
SC PEN |  Syanoakrylaattiliimakynä
Useimmille materiaaleille sopiva yleisliima. Liimakynästä helppo
annostella pisara kerrallaan. Erinomainen O-renkaiden sekä
hienomekaanisten osien liimaukseen. Kovettumisaika: 10-35
sekuntia. Täyttökyky: 0,12 mm.
24-SC-PEN 10 g liimakynä
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Erikoisliimat

HEAVY DUTY GLUESPRAY |  Liimaspray vaativaan
käyttöön
Vahva, kosteutta ja vettä kestävä liimaspray vaativaan käyttöön.
Sopii esim. somistamoiden, huonekalu-, lattia- ja autoteolli-
suuden käyttöön ja korjaustöihin.
150-UM8030 650 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
POLY BOND |  Polyuretaanikorjausmassa
Vahva 2-komponenttinen polyuretaanimassa kumin ja muovin
korjaukseen. Sopii myös liimaamiseen sekä tiivistämiseen.
Hyvän täyttökyvyn ansiosta suurienkin vaurioiden korjaaminen
onnistuu. Kovettumisaika: 30-60 min. Täyttökyky: 0,5-1 mm.
24-P4950 50 ml kaksoispatruuna

CLEAR EPOXY |  Kirkas epoksiliima
Nopeasti kovettuva, kirkas 2-komponenttiliima. Liimaa erittäin
lujasti lasikuitua, metallia, puuta, keramiikkaa sekä joitakin
muovilaatuja. Kestää mekaanista rasitusta sekä öljyä, rasvaa,
bensiiniä jne. Kovettumisaika: 30 min. Täyttökyky: 0,5-1 mm.
24-4040 50 ml kaksoispatruuna

-------------------------------------------------------------------
AKRYYLILIIMA 121 |  2-komponenttinen akryyliliima
Uuden sukupolven akryyliliima teollisuuden monipuolisiin ja
vaativiin liimauksiin. Nopeasti kuivuva, joustava, iskuluja liima,
jolla on suuri väsymisen kesto. Kestää korkeampia lämpötiloja
kuin useimmat muut liimat. Kovettumisaika: 60 min. Täyttö-
kyky: 0-1 mm.
24-121 50 ml kaksoispatruuna

-------------------------------------------------------------------
METAKRYL |  2-komponenttinen akryyliliima
Nopeasti kuivuva, joustava ja kosteutta sekä iskuja kestävä
liima. Suuri lämpötila-alue. Hyvä kemikaalien kestävyys mm.
öljyt, rasvat, pesuaineet sekä liuottimet. Soveltuu useille
materiaaleille. Kovettumisaika: <15 min. Täyttökyky: 4 mm.
24-4551 50 ml kaksoispatruuna

-------------------------------------------------------------------
MV ROUGE |  Merkitsemisliima
Erityisesti merkitsemiseen, lukitsemiseen sekä sinetöintiin
tarkoitettu erikoisliima. Käytetään kun halutaan varmistua, että
esim. laitteiden kiinnitysruuveja ei avata huomaamatta. Kuivuu
hetkessä. Kestää monia kemikaaleja.
1010FB 90 ml pullo

SC GEL |  Hyytelömäinen syanoakrylaattiliima
Erittäin hyvä täyttökyky, liimaa lujasti myös huonosti yhteen
sopivat osat. Valumattomana soveltuu erityisen hyvin pysty-
suoriin ja yläpuolisiin kohteisiin. Kovettumisaika: 15-90
sekuntia. Täyttökyky: 0,5-1 mm.
24-SC-GEL 20 g tuubi

-------------------------------------------------------------------
MULTI BOND |  Viskoosi syanoakrylaattiliima
Viskoosinen, nopeasti kovettuva syanoakrylaattiliima
teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitokäyttöön. Liimaa mm.
metalli-, kumi-, muovi- ja keramiikkaosia. Kovettumisaika: 2-10
sekuntia. Täyttökyky: 0,3 mm.
24-631 20 g pullo

-------------------------------------------------------------------
ULTRA BOND |  Nopea syanoakrylaattiliima
Nopeasti kuivuva, keskiviskositeettinen etyylisyanoakrylaatti-
liima. Ultra Bond takaa nopean liimauksen useimpiin teollisuu-
dessa käytettäviin materiaaleihin. Kovettumisaika: 1-5 sekuntia.
Täyttökyky: >0,1 mm.
24-622 20 g pullo
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Lukitteet

ACTIVATOR 3140 |  Aktivaattori anaerobisille lukitteille
Katalysaattori, joka nopeuttaa anaerobisten lukitteiden ja
tiivisteaineiden kovettumista 2-5-kertaisesti. Nopeuttaa myös
mekaanisen kestävyyden saavuttamista. Lisää täyttökykyä
suurilla välyksillä (0,5 mm). Mahdollistaa työskentelyn alle 10°C
lämpötilassa. InS-rekisteröity.
170-1015M1 100 ml sumutinpullo

ORAPI 306 |  Helposti irroitettava kierrelukite, violetti
Anaerobinen ruuvilukite myöhemmin avattaville ruuviliitoksille.
Lukitsee ja tiivistää. Voidaan irrottaa käsityökaluilla. Kestää
iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta. Kestää hyvin hiilivetyjä,
kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä, teollisuuden nesteitä ja
kaasuja jne. Kovettumisaika teräksellä: 10-25 min. Täyttökyky:
0,05-0,3 mm.
1306F3 50 ml pullo

-------------------------------------------------------------------
ORAPI 303 |  Keskivahva kierrelukite, sininen
Anaerobinen kierretiiviste metallipulteille, -ruuveille ja -mutte-
reille. Voidaan avata tavallisilla käsityökaluilla. Vahvistaa ja
tiivistää liitokset. Kestää iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta.
Kestää hyvin hiilivetyjä, kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä,
teollisuuden nesteitä ja kaasuja jne. Kovettumisaika teräksellä:
10-25 min. Täyttökyky: 0,05-0,3 mm.
1303F3 50 ml pullo

ORAPI 300 |  Vahva kierrelukite, vihreä
Anaerobinen ruuvilukite ruuveille, pulteille, vaarnoille ja tapeille,
joita ei normaalisti tarvitse avata. Kestää hyvin iskuja ja tärinää.
Suojaa korroosiolta. Kestää erittäin hyvin öljyä, hiilivetyjä,
kylmää ja kuumaa vettä, höyryjä, teollisuuskemikaaleja ja
kaasuja jne. Liitoksia on erittäin vaikea purkaa. Kovettumisaika
teräksellä: 10-25 min. Täyttökyky: 0,05-0,3 mm.
1300F3 50 ml pullo

-------------------------------------------------------------------
ORAPI 316 |  Vahva laakerikiinnite öljyisille pinnoille,
vihreä
Anaerobinen sileiden pintojen lukite: sylinterimäiset osat, laake-
rit ja sovitteet, joita ei normaalisti tarvitse irrottaa. Lukitsee,
kiinnittää ja vahvistaa liitokset. Kestää erittäin hyvin iskuja ja
tärinää. Suojaa korroosiolta. Kestää erittäin hyvin öljyä sekä
teollisuuden nesteitä. Vaikeasti irroitettavissa. Kovettumisaika
teräksellä: 10-30 min. Täyttökyky: max 0,15 mm.
1316F3 50 ml pullo

-------------------------------------------------------------------
FIXMETAL |  Korjaava, täyttävä laakerikiinnite, harmaa
Anaerobinen tahna sileiden pintojen, kuten sylinterimäisten
osien, laakereiden ja sovitteiden korjaamiseen, tiivistykseen ja
lukitukseen. Sopii suurille ja epätasaisille välyksille (max. 0,5
mm). Korjaa ja kiinnittää kuluneet laakeripesät ilman edeltävää
koneistusta. Kestää hyvin iskuja ja tärinää. Suojaa korroosiolta.
Kovettumisaika: 10-25 min. Täyttökyky: 0,5 mm.
1312T2 50 g tuubi

ADHERLOCK 73 |  Akryyliliima + aktivaattori
Monikäyttöinen vahva akryyli-rakenneliima kohteisiin, joissa
vaaditaan erittäin suurta mekaanista kestävyyttä. Tuote sisältää
liiman ja aktivaattorin, jotka levitetään suoraan pinnalle
keskenään sekoittamatta. Sopii kaikille materiaaleille. Nopeasti
kuivuva ja pitkäikäinen. Suuri leikkaus- ja vetolujuus. Kovettu-
misaika: 3-10 min. Täyttökyky: 0,2 mm.
1390K1 70 g akryyliliima + 10 ml aktivaattori
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Tiivisteaineet

HYDRAUBLOCK |  Hydrauliikkatiiviste
Anaerobinen tiivisteaine kaikille metallikierteille putkissa ja
liittimissä. Korvaa mm. hampun, teipin ja muut tiivisteet.
Soveltuu erinomaisesti myös suurille putki- ja liitinkierteille.
Tiivistää vuodottomasti ja kestää suuria paineita. Kovettumis-
aika: 10-25 min. Täyttökyky: 0,4 mm.
170-1326F5 250 ml pullo

TUBELOCK EXTRA |  Elintarvikehyväksytty putkikierre-
tiiviste
Helppokäyttöinen anaerobinen yleisputkikierretiiviste vaativaan
ammattikäyttöön. Tuote sopii useimpien vesi-, hydrauliikka-,
öljy-, paineilma- sekä kaasuputkien tiivistykseen. Sopii kaiken-
tyyppisille metallikierteille 3 tuumaan saakka. Kovettumisaika:
3-30 min. Täyttökyky: 0,4 mm. NSF- ja InS-rekisteröity.
170-1077F7 50 ml haitaripullo

-------------------------------------------------------------------
PTFE TAPE |  Teflonkierreteippi
Korkealaatuinen 100 % puhtaasta PTFE:sta valmistettu kierre-
teippi neste-, kaasu-, paineilma- ja hydrauliliittimille. Sopii
käytettäväksi lähes kaikkien metalli- ja muovikierteiden
tiivistämiseen. Kestää kemikaaleja, öljyjä ja kaasuja.
170-101110 12 mm x 5 m rulla

-------------------------------------------------------------------
ORAPLAST'X |  Joustava taso- ja kierretiiviste
Yksikomponenttinen, joustava, helppokäyttöinen ja monipuoli-
nen tiiviste laippoihin ja kierteisiin. Voidaan käyttää vaaka- ja
pystypinnoilla. Välitön tiivistys matalissa paineissa. Estää vuodot
monimutkaisissakin liitoksissa. Suojaa korroosiolta.
1348T4 200 g tuubi

-------------------------------------------------------------------
ORASEAL |  Joustava taso- ja laippatiivistyspasta
Yksikomponenttinen, joustava taso- ja laippatiivistyspasta, jota
voi käyttää myös kierteiden tiivistykseen. Tuote ei kovetu, jolloin
osat on helppo purkaa. Kestää useimpia kemikaaleja. Täyttö-
kyky: <0,5 mm.
170-1342B4 250 ml purkki

RTV SILICONE GREY |  RTV-silikonitiiviste, etikkahappo-
vapaa harmaa
Yksikomponenttinen etikkahappovapaa silikonitiiviste, joka
korvaa mm. korkki-, paperi-, kumi- ja muita tiivisteitä. Kestää
hyvin mm. vettä, öljyä, rasvoja ja teollisuuskemikaaleja.
Elastinen, joten kestää hyvin suuria lämpötilan vaihteluita.
Lämpötila-alue: -63°C...+343°C. Kovettumisaika: 24 tuntia.
170-RTV-G 227 g Power Can

-------------------------------------------------------------------
LUBRISEAL 100 |  Elintarvikehyväksytty liima- ja tiiviste-
silikoni
Erittäin joustava, UV-säteilyä ja värinää kestävä 1-komponentti-
nen liima- ja tiivistesilikoni sisä- ja ulkokäyttöön. Tarttuu hyvin
kaikkiin materiaaleihin. Kestää öljyä, rasvaa, alifaattisia liuotti-
mia, kosteutta ja laimennettuja happoja. Lämpötila-alue:
-65°C...+200°C. Kovettumisaika: 24 tuntia. InS-rekisteröity.
170-1100C3 310 ml patruuna

-------------------------------------------------------------------
ORABOND 2K |  Nopeasti kovettuva 2-komponenttinen
liimamassa
Joustava liima- ja tiivisteaine kaikille materiaaleille. Uuden
sukupolven hybridipolymeerimassa on hajuton ja sillä on
suurempi vetolujuus sekä taivutuslujuus kuin silikoneilla ja
polyuretaaneilla. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Lämpötila-alue:
-40°C...+90°C.
170-1129C6 250 ml kaksoispatruuna

-------------------------------------------------------------------
ORABOND |  Elastinen liimaus-, saumaus- ja tiivistys-
massa
Yksikomponenttinen hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja
tiivistää kaikkia materiaaleja. Sauma on erittäin joustava ja
kestää tärinää. UV-valon- ja säänkestävä. Toimii myös veden
alla. Kovettumisaika: 24 tuntia.
170-1125C6 290 ml patruuna (valkoinen)

170-1126C6 290 ml patruuna (musta)
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ORABOND CRISTAL |  Kirkas liimaus-, saumaus- ja
tiivistysmassa
Väritön hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia
materiaaleja. Sauma on erittäin joustava ja kestää tärinää.
Irrotuslujuus-, vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot ovat paremmat
kuin silikoneilla ja polyuretaaneilla. UV-valon- ja säänkestävä.
Kovettumisaika: 48 tuntia.
170-1128C6 290 ml patruuna

-------------------------------------------------------------------
SEAL PU |  Polyuretaanimassa yleiskäyttöön
Kiinnittyy useimpiin materiaaleihin: puu, lasi, muovit, betoni jne.
Polymerisoituu huoneenlämpötilassa. Sopii erityisesti kohteisiin,
joissa vaaditaan sauman suurta joustavuutta. Voidaan päälle-
maalata. Valumaton, harmaa. Lämpötila-alue: -20°C...+80°C.
1120C3 310 ml patruuna

Korjausmassat

ORA-METAL |  Korjausmassa metallille
Nopeasti kovettuva korjausaine metallille, betonille ja koville
muoveille. Sopii erityisesti halkeamien, vuotokohtien sekä
vahingoittuneiden pintojen korjauksiin. Erittäin kestävä
liuottimia, happoja, alkaaleja, öljyjä sekä rasvoja vastaan. Ei
halkeile tai kutistu kuivuessaan. Kovettumisaika: 60 min.
170-1221D2 20 x 180 mm epoksimassa

-------------------------------------------------------------------
ORA-WOOD |  Puunkorjausmassa
Nopeasti kovettuva korjausmassa puulle ja koville muoveille.
Helppokäyttöinen ja luja. Täyttää naulan ja ruuvin reikiä, korjaa
vaurioituneita puupintoja, muotteja, kehyksiä, huonekaluja jne.
Kovettumisen jälkeen massaa voidaan porata, hioa, kierteittää ja
maalata. Kovettumisaika: 30 min.
170-1222D2 20 x 180 mm epoksimassa

Siivoustuotteet

ANTI-GRAFFITI WIPES |  Töhrynpoistoliina
Tehokas puhdistusliina maalin ja töherrysten poistoon sileiltä
pinnoilta. Ei sisältä alkoholia tai aggressiivisia liuottimia. Ihan-
teellinen sileiden seinäpintojen, hissien, sähkökaappien,
pysäkkikatosten, ajoneuvojen ym. puhdistukseen. Miellyttävä
tuoksu.
180-17076 150 kpl purkki

BIOLIC STOPODOR |  Biologinen hajunpoistaja
Hajunpoistajan aktiiviset aineet neutraloivat nopeasti pahat
hajut ilman peittäviä hajusteita tai vaarallisia hapettavia
kemikaaleja. Tuotteen sisältämät mikrobit hajottavat hajua
muodostavan lian. Tunkeutuu pinnan huokosiin ja eliminoi mm.
virtsan, oksennuksen, hien sekä lemmikkieläinten hajun.
Tuotteen pH n. 8,0.
120-BIO46 750 ml sumutinpullo

ORA-AQUA |  Korjausmassa märille pinnoille
Nopeasti kovettuva korjausmassa märkien pintojen ja veden-
alaisten kohteiden paikkaukseen. Hyvä tarttuvuus kaakeliin,
lasikuituun, muoviin, puuhun, betoniin sekä kiveen. Ei kutistu
eikä halkeile kuivuessaan. Kovettumisen jälkeen massaa
voidaan porata, hioa, kierteittää ja maalata. Kovettumisaika:
45 min.
170-1224D2 20 x 180 mm epoksimassa
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BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja geeli,
merellinen tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on
raikas merellinen tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti ilmasta
pahanhajuiset molekyylit. Teho riittää jopa 8 viikoksi.
PV11661001 300 g purkki

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja geeli,
appelsiininkukan tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on
miellyttävä appelsiininkukan tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti
ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Teho riittää jopa 8 viikoksi.
PV56075101 300 g purkki

-------------------------------------------------------------------
BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja geeli,
puuvillankukan tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on
miellyttävä puuvillankukan tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti
ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Teho riittää jopa 8 viikoksi.
PV56013201 300 g purkki

-------------------------------------------------------------------
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. Teho riittää jopa 8
viikoksi.
PV56013102 300 g purkki

-------------------------------------------------------------------
BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja geeli,
sitruunan tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on
raikas sitruunan tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti ilmasta
pahanhajuiset molekyylit. Teho riittää jopa 8 viikoksi.
PV56076201 300 g purkki

-------------------------------------------------------------------
BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja geeli,
ambrapuun tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on
miellyttävä ambrapuun tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti ilmasta
pahanhajuiset molekyylit. Teho riittää jopa 8 viikoksi.
PV56076301 300 g purkki

BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja geeli,
seetripuun tuoksu
Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on
miellyttävä seetripuun tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti ilmasta
pahanhajuiset molekyylit. Teho riittää jopa 8 viikoksi.
PV56076501 300 g purkki

-------------------------------------------------------------------
BOLDAIR HAJUNPOISTAJA |  Hajunpoistaja, aerosoli
Supertehokas hajunpoistoaine suurten tilojen raikastamiseen.
Absorboi, neutraloi ja tuhoaa välittömästi epämiellyttävät hajut.
Jättää miellyttävän ja miedon tuoksun, jonka vaikutus säilyy
useita tunteja.
PV56070601 1000 ml aerosoli

-------------------------------------------------------------------
ERGA LINGETTES SR |  Desinfiointiliina elintarvike-
teollisuudelle
Kvatiton, alkoholipohjaisella desinfiointiaineella kyllästetty
kuitukangasliina. Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa.
Pintoja ei tarvitse huuhtoa käytön jälkeen. Sopii kaikille
materiaaleille.
120-OH0913 200 kpl purkki

-------------------------------------------------------------------
INDUSTRIAL WIPES |  Nukkaamaton teollisuuspyyhe
Nukkaamaton liina ammattikäyttöön. Liina on puhdasta puu- ja
öljypohjaista kuitua. Sopii teollisuuden tarpeisiin koneiden ja
osien pyyhkimiseen, puhdistamiseen ja kiillottamiseen.
180-5400-IW 5 kg (n. 400 kpl)

KITCHEN WIPES |  Hygieeninen kuitukangasliina
Nukkaamaton liina ammattikäyttöön. Voidaan käyttää kaikilla
kovilla pinnoilla mm. keittiöissä, ravintoloissa, sairaaloissa,
päiväkodeissa, kouluissa jne. Liina on myös liuottimen kestävä.
180-5400 5 kg (n. 400 kpl)

-------------------------------------------------------------------
ORACERT WIPES |  Desinfioiva puhdistusliina
Hajustamaton, raikastava ja desinfioiva puhdistusliina. Helppo ja
hygieeninen tapa puhdistaa pintoja. Nukkaamattomat liinat on
kyllästetty alkoholittomalla desinfiointiaineella.
120-012 80 kpl purkki

-------------------------------------------------------------------
TAKMAT |  Monikerroksinen puhdistava matto
TAKmat -matot estävät tehokkaasti jalkineissa kulkeutuvan lian
leviämisen huoneesta tai tilasta toiseen. Matot ovat monikerrok-
sisia ja jokainen kerros on päällystetty irtoamattomalla hartsilla.
180-SDA2 104 x 91 cm matto

180-SDA3 61 x 91 cm matto
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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 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 laatu-

järjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnät esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja

elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä henkilö-

kohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen

markkinoilla.


