Maataloustuotteet
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Maataloustuotteet
ALOE FRESH
Nestesaippua
Aloe Fresh on päivittäiseen käsien ja koko vartalon
pesuun kehitetty nestesaippua. Korkealuokkaisista
raaka-aineista valmistettu Aloe Fresh sisältää mm.
luonnon omaa Aloe Vera -uutetta. Runsaasti
vaahtoava Aloe Fresh puhdistaa hellävaraisesti,
sekä hoitaa luonnollisella tavalla pitäen ihon
pehmeänä. Miellyttävän raikas ja puhdas tuoksu
pitää olon virkeänä. Tuotteen pH 7,0.
Koodi: 110-D7004

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
Aloe Silk on pehmentävä ja kosteuttava ihovoide,
joka sopii koko keholle. Sisältää mm. Aloe Vera uutetta ja E-vitamiinia, jotka hoitavat ja suojaavat
ihoa. Aloe Silk tekee ihosta silkinpehmeän ja
kimmoisan säilyttäen ihon luonnollisen kosteustasapainon. Miellyttävä mieto tuoksu. Tuotteen
pH 6.
Koodi: 110-8720
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Pakkaus: 500 ml pumppupullo

ORANGE CREME +
Käsienpesuhyytelö
Tehokas käsienpesuaine, joka poistaa vaikeimmankin lian. Puhdistavat aineosat, appelsiiniuute ja
hohkakivi, ovat luonnonmukaisia ja iholle ystävällisiä. Tuotteen aineosat hoitavat, kosteuttavat ja
suojaavat ihoa kuivumiselta. Orange Creme+
poistaa rasvan, lian, musteen, ruosteen, laastin,
eläinrasvan, hedelmä- ja vihannestahrat jne. Tuote
on biologisesti hajoavaa. Mieto ja miellyttävä
appelsiinin tuoksu. Tuotteen pH 7,6.
Koodi: 110-25802J1

Pakkaus: 5 L pumppupullo

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

ERGA LINGETTES SR
Desinfiointiliina elintarviketeollisuudelle
Kvatiton, alkoholipohjaisella desinfiointiaineella
kyllästetty kuitukangasliina. Pintoja ei tarvitse
välttämättä huuhtoa käytön jälkeen. Voidaan
käyttää elintarviketeollisuudessa pintojen ja
tarvikkeiden puhdistukseen ja desinfiointiin,
erityisesti maitotuotteiden valmistuksen yhteydessä. Sopii kaikille materiaaleille. Pleksilasin
kestävyys on testattava etukäteen.
Koodi: 120-OH0913

Pakkaus: 200 kpl
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ACTISEPTYL
Desinfioiva yleispesuaine
Actiseptyl on kehitetty erityisesti keittiöiden sekä
elintarviketeollisuuden puhdistus-, desinfiointi- ja
dekontaminointitarpeisiin. Sopii elintarvikkeiden ja
eläinten kanssa kosketuksissa olevien tilojen,
välineiden ja materiaalien puhdistukseen. Actiseptyl
on vaikutukseltaan laajakirjoinen, se tehoaa mm.
lintuinfluenssaa aiheuttavaan virukseen (H3N8 ja
H5N1), gastroenteriittiä aiheuttavaan rotavirukseen
ja poliota aiheuttavaan virukseen. Tuotteen pH 12,9.
Koodi: 120-2589J1

Pakkaus: 5 litraa

ACTIVE CLEAN
Desinfioiva rasvanpoistoaine
Voimakastehoinen desinfioiva rasvanpoistoaine,
joka irrottaa helposti rasvaa, öljyä, nokea,
mustetta, ruokatahroja ja piintynyttä likaa. Poistaa
myös saippuakiveä kylpyhuoneesta. Turvallinen
useimmille pinnoille. Aineella on helppo puhdistaa
jäljet ja tahrat, koska se on valmis tehokas
käyttöliuos. Ainutlaatuinen koostumus. Sisältää
biologisesti helposti hajoavia tensidejä. Tuotteen
pH 10,9.
Koodi: 120-2522i4

Pakkaus: 1 L sumutinpullo

NO ODOR 430
Bioteknologinen hajunpoistaja
BE Orapi tuotesarja hyödyntää bioteknologiaa
ekologisten puhdistusaineiden tuotannossa. No
Odor 430 on bioteknologinen hajunpoistoaine, joka
tuhoaa orgaanisesta aineksesta peräisin olevat
pahat hajut. Tehokas ja ympäristöystävällinen.
Käyttövalmis tuote soveltuu kaikenlaisille pinnoille
sekä matoille ja kankaille. Ei tahraa. Jatkuva
vaikutus biokoostumuksen ansiosta. Tuotteen
pH 7,0-8,0.
Koodi: OR4301
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Pakkaus: 750 ml sumutinpullo

ORASCALE
Hapan saostumien poistoaine
Voimakas, hapan tiiviste mm. kalkin, ruosteen,
laastin, karstan, noen ja levän 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

POWER CAR WASH
Voimakastehoinen ajokaluston pesuaine
Monitoiminen tiiviste autojen, kuljetuskaluston,
työkoneiden, vanteiden, pressujen, kuomujen ym.
pesuun. Poistaa tehokkaasti tielikaa, rasvaa, öljyä,
polttoainetahroja, nokea, pihkaa, mahlaa, itikoita ja
muuta likaa. Sopii sekä kylmään että kuumaan
veteen. Hajustamaton pesuaine liukenee nopeasti ja
tunkeutuu välittömästi likaan. Ei jätä pintaan
kalvoa. Tuotteen pH 12,5 (5 % liuos).
Koodi: 120-2529J1

Pakkaus: 5 litraa

BELT GRIP
Hihnaspray
Hihnojen hoitoaine, joka kolminkertaistaa kitkan ja
lisää hihnojen käyttöikää. Yhteensopiva eri hihna- ja
materiaalityypeille, mm. kumi-, nahka-, palttina- ja
komposiittihihnat, kiila- ja urahihnat, variaattorit
yms. Estää hihnoja kovettumasta. Ei tahraa, ei
sisällä kloorattuja liuottimia. Belt Grip estää
voimahäviöt. Ponneaineena hiilidioksidi, aktiiviainetta 97 %.
Koodi: 150-4953A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli
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DYNAMATE
Voimakas nestemäinen putkenavausaine
Voimakas putkenavausaine, joka on kehitetty
viemäriputkistojen ongelmien välittömään puhdistukseen ja kunnossapitoon. Poistaa tehokkaasti
tukokset, jotka ovat aiheutuneet orgaanisista
jätteistä, papereista, kahvinporoista, rasvoista jne.
Poistaa hyvin myös ruoste- ja kalkkisaostumia. Ei
kehitä myrkyllisiä höyryjä eikä hajuja. Tuotteen
pH < 1,0.
Koodi: 130-9038i2

Pakkaus: 1 litra

Koodi: 130-9038F5

Pakkaus: 250 ml

ENZYM CLEAN
Viemärien hoitoaine
Tehokas entsyymipohjainen viemärien ja rasvanerottimien puhdistus- ja hajunpoistoaine. Poistaa
kiinteän rasvan ja epämiellyttävät hajut viemäreistä. Parantaa viemärien toimivuutta sekä vähentää
rasvakaivojen tyhjennyksen tarvetta. Vaikuttaa
nopeasti ruuantähteisiin, rasvaan, öljyyn ja paperiin.
Tuotteen pH 7,0.
Koodi: 130-OH9023i2

Pakkaus: 1 litra

Koodi: 130-OH9023J1

Pakkaus: 5 litraa

Koodi: 130-OH9023O1

Pakkaus: 20 litraa

ROOF EXPRESS
Elastinen vedenpitävä paikkausteippi
Repeytymätön teippi on päällystetty ilmatiiviillä ja
pehmeällä alumiinikalvolla. Tarttuu lujasti yleisempiin materiaaleihin, kuten puu, tiili, pelti, kaakeli,
huopa jne. Tarttuu myös polyuretaaniin, akryylimassaan, sinkkiin, bitumiin, PVC-muoviin, lasiin,
silikoniin ym. Kestää kuumuutta aina 80°C asti ja
on erittäin taipuisa myös kylmissäkin olosuhteissa.
Teipissä oleva suojakalvo suojaa pölyltä ja likaantumiselta. Tarvittaessa voidaan myös maalata päälle.
Koodi: 22-55161
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Pakkaus: 1 rulla

ROOF PATCH
Lasikuituvahvisteinen katonpaikkausaine
Roof Patch on heti käyttövalmis lasikuituvahvisteinen katonpaikkausmassa. Tarttuu bitumi-, pelti-,
huopa-, tiili-, betoni- ja metallipintoihin. Toimii myös
veden alla. Yksikomponenttinen, helppo käyttää.
Soveltuu erinomaisesti kattojen, pellitysten ja
räystäiden ym. pikakorjauksiin. Väri: musta.
Vetolujuus (ASTM D412): 25 kg/cm². Kosketuskuiva: 4 - 6 h (+20°C). Täysin kuiva: 24 h.
Riittoisuus: 1,12 m²/kg (paksuus 2,0 mm).
Koodi: 130-SEA-6

Pakkaus: 6 kg

BLOC' ROUILLE
Ruosteenmuuntoaine
Tehokas ruosteenmuuntoaine pysäyttää ruostumisen välittömästi ja muuntaa ruosteen lujaksi
korroosiolta suojaavaksi kerrokseksi. Nopea, helppo
ja taloudellinen tapa suojata pinnat korroosiolta.
Sopii kaikkiin ruosteisiin kohteisiin maatalouksessa, teollisuudessa, laivoissa, ajoneuvoissa,
kiinteistöissä jne. Antaa erinomaisen ja pitkävaikutteisen suojan.
Koodi: 130-2954R3

Pakkaus: 500 ml

Koodi: 130-2954J1

Pakkaus: 5 kg

RAPID CEMENT
Pikasementti
Käyttövalmis kutistumaton laasti joka sitoutuu ja
kovettuu erittäin nopeasti. Tuote mahdollistaa
kaiken tyyppiset nopeat korjaukset pysty- ja
vaakapinnoilla betonissa ja muureissa. Ei sisällä
klorideja. Alin käyttölämpötila +5°C. Käyttöaika:
n. 1 minuutti. Sitoutumisaika: 3 minuttia +20°C.
Käyttövalmis: 1-2 tuntia. Puristuslujuus 20 min:
8 N/mm² - 3 h: 15 N/mm² - 24 h: 18 N/mm² 28 vrk: 35 N/mm².
Koodi: 130-ORC

Pakkaus: 25 kg
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DIESEL BOOSTER
Lisäaine dieselmoottoreille
Tehokas, vaahtoamaton lisäaine kaikille dieselmoottoreille. Puhdistaa ja voitelee ruiskutusjärjestelmän, pidentää syöttöpumppujen ja suuttimien
elinikää, vähentää pakokaasupäästöjä ja optimoi
moottorin tehoa. Parantaa polttoainetaloutta jopa
5%. Sisältää korroosioinhibiittoreita poistaen vettä
ja estäen polttojärjestelmän hapettumista ja
syöpymistä.
Koodi: 165-NE2249300

Pakkaus: 300 ml

Koodi: 165-NE2249005

Pakkaus: 5 litraa

OIL LEAK NO MORE
Öljyvuodon estoaine
Ympäristömyötäinen öljyvuotojen estoaine, joka
elvyttää moottorin tiivisteet ja ehkäisee sekä
vähentää öljyvuotoja. Oil Leak No More palauttaa
kovettuneiden tiivisteiden kimmoisuuden parantaen
tiiviyttä ja näin vähentää tai jopa lopettaa öljyvuodot. Tuote sopii käytettäväksi kaikissa
moottoreissa, hydrauliikassa, kompressoreissa,
vaihdelaatikoissa, keskusvoitelujärjestelmissä jne.
Koodi: 165-2360500

Pakkaus: 500 ml

TYHJIÖPUMPPUÖLJY
Parafiinipohjainen tyhjiöpumppujen öljy
Orapi tyhjiöpumppuöljy sopii kaikkiin pyörivämallisiin
sekä liukusiipityhjiöpumppuihin. Valmistettu
korkealaatuisesta parafiinipohjaisesta perusöljystä.
-2
Voidaan käyttää aina 1x10 mbar paineisiin. Hyvä
hapettumisen kesto. Ehkäisee karstan muodostumista. Erinomainen suoja kulumista ja korroosiota
vastaan. Hyvä veden erottuminen. Täyttää
vaatimuksen ISO 6743-3A-DVC.
Koodi: 05-743
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Pakkaus: 5 litraa

CB6
Synteettinen ketju- ja vaijeriöljy
Orapi CB6 on puhdas ja värjäämätön voiteluaine.
Sopii erittäin hyvin korkeisiin lämpötiloihin ja suuriin
kuormituksiin. Sopii pölyisiin, likaisiin olosuhteisiin.
Tunkeutuu erinomaisesti ja voitelee pitkään. CB6
puhdistaa, suojaa kulumiselta ja ruosteelta. Hyvä
vedenkesto. Sopii kaikille metalleille. Lämpötilaalue: -30°C...+280°C (lyhytaikaisesti jopa
+320°C).
Koodi: 150-4806A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli

MAX FLOW
P.T.F.E.- pohjainen yleisvoiteluaine
P.T.F.E.-pohjainen huippuluokan tunkeutuva voiteluaine. Tunkeutuu pienimpiinkin väleihin erittäin
alhaisen viskositeettinsa ansiosta. Puhdistaa ja
syrjäyttää kosteuden sekä veden voideltavilta
pinnoilta. Voitelee tehokkaasti kohteet, joissa
vaaditaan suurta pintapaineen kestoa ja antaa
samalla suojan korroosiota vastaan. Erinomainen
ruosteenirrottaja. Lämpötila-alue: -53°C...+275°C.
Koodi: 03-123

Pakkaus: 650 ml aerosoli

WR+
Monitoimiöljy
Monikäyttöinen tuote kosteudenpoistoon, ruosteensuojaukseen, irrotukseen ja voiteluun. Erinomaisen
tunkeutuvuuden ansiosta kiinnittyy kosteuden läpi
metallipinnoille muodostaen eristävän ja
ruosteelta/korroosiolta suojaavan kalvon. Irrottaa
tehokkaasti kiinni ruostuneet ja juuttuneet osat.
Suojaa jälleenruostumiselta myös meriolosuhteissa.
Voitelee tahraamatta liikkuvat osat.
Koodi: 150-4805A8

Pakkaus: 270 ml aerosoli

Koodi: 150-4805A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli
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CT 14
EP-yleisrasva
Korkealaatuinen litiumrasva yleiskäyttöön. Hyvä
tarttuvuus metallipintaan. Hyvät kosteuden- ja
pölynkesto-ominaisuudet. CT 14 voitelee kuula- ja
rullalaakerit, ajoneuvot, perävaunut, työkoneet.
Rasva sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisenestoaineita. Ei sisällä raskasmetalleja.
NLGI 2. Lämpötila-alue: -30°C...+165°C.
Koodi: 150-4602A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Koodi: 165-3602C4

Pakkaus: 400 g patruuna

Koodi: 165-3602O4

Pakkaus: 50 kg

CT FLON AL
Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen rasva
Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös elintarviketeollisuuden käyttöön. Voitelee laakerit, johteet, liukupinnat, hammaspyörät,
ketjut, venttiilit jne. Muodostunut voitelukalvo
kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin
voitelurasvoihin. Kestää erinomaisesti kosteutta,
vettä, höyryä sekä hylkii pölyä ja likaa. NLGI 2.
Lämpötila-alue: -40°C...+170°C.
Koodi: 150-4618A4

Pakkaus: 650 ml aerosoli

Koodi: 165-3618C4

Pakkaus: 400 g patruuna

NMX EP-RASVA
Litiumpohjainen EP-rasva
Korkealaatuinen, litiumpohjainen EP-rasva liuku-,
neula-, kuula- ja rullalaakereiden sekä vaijereiden
voiteluun. Erinomainen tarttuvuus ja tiivistävä
vaikutus. Suojaa veden sekä höyryn aiheuttamalta
korroosiolta. Hyvät hapettumisenesto-ominaisuudet.
NLGI 2. Lämpötila-alue: -20°C...+150°C.

10 | ORAPI NORDIC OY AB

Koodi: 07-205C

Pakkaus: 400 g patruuna

Koodi: 07-205KG-18

Pakkaus: 18 kg

Koodi: 07-205KG-50

Pakkaus: 50 kg

Koodi: 07-205KG-180

Pakkaus: 180 kg

NMX MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE
Litiumpohjainen tarttuva yleisrasva + Vismut
Litiumperustainen mineraalipohjainen tarttuva
rasva. Sisältää ainutlaatuista Vismut -lisäainetta,
joka suojaa hapettumiselta ja syöpymiseltä.
Parhaat mahdolliset voiteluominaisuudet. NLGI 2.
Lämpötila-alue -30°C...+220°C.
Koodi: 07-850C

Pakkaus: 400 g patruuna

Koodi: 07-850S

Pakkaus: 400 g Lube-Shuttle

Koodi: 07-850KG-18

Pakkaus: 18 kg

Koodi: 07-850KG-50

Pakkaus: 50 kg

Koodi: 07-850KG-180

Pakkaus: 180 kg

LUBRISEAL 100
Elintarvikehyväksytty liima- ja tiivistesilikoni
Erittäin joustava, UV-säteilyä ja värinää kestävä
1-komponenttinen liima- ja tiivistesilikoni sisä- ja
ulkokäyttöön. Sopii käytettäväksi tiloissa, joissa
käsitellään elintarvikkeita. Pitkäkestoinen ja
stabiili. Tarttuu hyvin kaikkiin materiaaleihin: puu,
komposiitti, korkki, kipsi, lasi, metalli, PVC,
ruostumaton teräs jne. Kestää öljyä, rasvaa,
alifaattisia liuottimia, kosteutta ja laimennettuja
happoja. Hyväksynnät: InS P1 1797394.
Koodi: 170-1100C3

Pakkaus: 310 ml

ORABOND 125
Elastinen liimaus-, saumaus- ja tiivistysmassa
Yksikomponenttinen valkoinen hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja.
Irrotuslujuus-, vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot
ovat paremmat kuin silikoneilla ja polyuretaaneilla.
Kestää hyvin öljyjä, rasvoja, alifaattisia liuottimia,
kosteutta, laimeita happoja ja laimeita emäksiä.
Sauma on erittäin joustava ja kestää tärinää. UVvalon- ja säänkestävä. Voidaan käyttää satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeisiin.
Koodi: 170-1125C6

Pakkaus: 290 ml
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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

