TECSOL PESUAINEET	

TECSOL 21 KALUSTONPESU
Tecsol 21 on erittäin tehokas kalustonpesuaine. 	

Tuote on käyttäjä – ja ympäristöystävällinen.	

Tuote soveltuu ansiosta lähes kaikkien pintojen pesuun.	

Ei sisällä liuottimia ja tuotteen tensidit hajoavat nopeasti luonnossa.	

Tecsol 21 poistaa rasvat, maantiepien, suolan, öljyn ja polttoaineroiskeet	

vahingoittamatta maalipintaa.	


!

Käyttökohteita: ajoneuvot, teollisuus, lattiat, matot, pressut yms.	

Ph 13.5 käyttöliuoksen ph 11.	

Pakkauskoot 25 / 200 / 1000ltr	


TECSOL 22 POWER CLEAN
Tecsol 22 Power Clean kalustonpesuaine on valmistettu parhaista raaka-aineista ja edustaa alan viimeisintä
osaamista. Power Clean puhdistaa tehokkaasti vaikeimmatkin liat ja muut epäpuhtaudet pois, maalipintoja
vahingoittamatta. 	

Power Clean toimii nopeasti ja käyttäjäystävällisesti, sillä tuote ei sisällä liuottimia eikä raskasmetalleja.	

Power Clean ei jätä valumaraitoja, kuten monet muut 	

vastaavat tuotteet, vaan pinta-aktiivisten aineiden ansiosta 	

huuhtoutuu helposti pestyiltä pinnoilta pois. 	

Power Clean on todellinen yleispesuaine, sillä puhdistuu myös, 	

moottorit, lattiat, alustat, matot, veneet yms, laitteet. 	


!

Laimennusohje: 	

yleispesu 1/100, raskaskalusto 1/20, henkilöautot 1/30.	

Tuote on biologisesti täysin hajoava ja se voidaan laskea viemäriin.	

Ph13	

Pakkauskoot: 25 / 200ltr /1000 ltr	


TECSOL 23 CITRUSCLEAN
Tecsol Citrusclean on uudenajan teknokemian tuotekehittelyn 	

tulos! Emästen, biologisestihajoavien tensidien, sitrusöljyjohdannaisten ja komplesinmuodostajienyhdistelmä. 	

Tuote on erittäin tehokas, ympäristö- ja työturvallinen 	

kuljetuskaluston sekä teollisuuden pesuaine. Puhdistaa vaivatta
kaluston päältä ja sisältä, työkoneet, veneet, ruohonleikkurit,
korjaamoiden lattiat jne. Poistaa öljyn, rasvan, noen,
maantiesuolan, pihkan, liiman, lehtivihreän jne. Soveltuu kaikille
vettä ja emäksiä sietäville pinnoille käsinpesuun, 	

korkeapainepesulaitteisiin, harjakoneisiin. 	


!

Käyttöohje: Laimennetaan vedellä	

kevyt lika 1:100 - 1:200	

normaali lika 1:50 - 1:100
vaikea lika1:5 - 1:50

!
!
!

Ph 13,5
	

Pakkauskoot 5 / 25 / 200 / 1000 ltr	
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TECSOL VAHASHAMPOO
Tecsol vahashampoo on vahaava pesuaine, käsinpesuun.	

Tuotteen sisältämä polymeerivaha kiinnittyy vain 	

mekaanisesti tapahtuvassa pesussa, sienellä tai harjalla.	

Vaha suojaa maalipintaa ilman saasteilta ja estää maantiepien tarttumisen.Tecsol vahashampoo estää ruostepilkkujen syntymisen, 	

sillä tuotteella on jatkuvasti käytettynä hyvä korroosioita 	

estävä vaikutus.	

Käyttökohteita: autot, asuntovaunut- ja autot, maalipinnat, veneet.	

Ph 9 Pakkauskoot 5 / 25 / 200ltr	


TECSOL 30 TEHOPESU
Tecsol 30 on todellinen rasvanpoistoaine, joka poistaa todella tehokkaasti ja 	

nopeasti rasvat, noet, piet, öljyt, painovärit, vahat, ja muut pinttyneet
epäpuhtaudet. Tuote on matalavaahtoinen ja soveltuu myös koneellisesti
tapahtuvaan pesuun. 	

Korjaamo ja työtilojen lattioden pesuun erinomaisesti suoveltuva pesuaine.	

Tecsol 30 ei sisällä liuottimia eikä fosfaatteja ja se voidaan huuhtoa suoraan
viemäriin.	

Puhdistettavaa pintaa ei saa päästää kuivumaan.	


!

Käyttökohteita: moottorit, lattiat, pihkanpoisto, laitteiden pesut, pesu ennen
maalausta	


!

Ph 13.5 Pakkauskoot 5 / 25 / 200ltr 	


TECSOL 35 VOIMA
Vahvasti emäksinen sitrusöljyjohdannaisia sisältävä erikoispesuaine, rasvaisen ja vaikean lian poistoon.	

Tuote soveltuu koneiden,-laitteiden, moottoreiden, lattioiden, yms pesuun.	

Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn, vahan, lietteen, noen, painovärin.	

Ei ajoneuvokaluston pintapesuun.	


!

Tuote toimii myös erittäin hyvin orgaanisseen likaan, 	

kuten kiinteistöjen seinät, katot.
Annostus käsinpesussa 1 - 20 %, korkeapainepesussa 1- 10 %. Ainetta
ei tehokkuutensa vuoksi suositella laseille, kevytmetalleille ja 	

puhdistettavaa pintaa saa päästää kuivumaan pesun aikana. 	

Suosittelemme kumikäsineiden käyttöä. 	

Roiskealttiissa työssä käytä suojalaseja.
Ei sisällä fosfaatteja eikä liuottimia, voidaan huuhtoa viemäriin.	

TEHOAINEET:Natriumhydroksidi, kompleksinmuodostajia, silikaatteja, glygolieettereitä, synteettisiä tensidejä, sitrusöljyjohdannaisia.
Tuote on sitruunan tuoksuinen ja palamaton.	

Käyttökohteita: koneet,-laitteet, moottorit, lattiat, teollisuuslaitokset
yms.	

Ph 13,5 Pakkauskoot 25 / 200 ltr	
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TECSOL 40 OSIENPESU
Tecsol 40 on kehitetty erityisesti suihkupesukoneisiin ( esim teijo ). 	

Vesipohjainen aine on taloudellinen ja tehokas apuväline rasvojen ja muiden
epäpuhtauksien poistoon. 	

Tuote soveltuu myös käsin tapahtuvaan pesuun, sekä ultraäänilaitteisiin. 	

Tuote on biologisesti hajoava ja on lähes hajuton. 	


!
Sisältää korroosioninhibiittoria, joka antaa pesun jälkeistä korroosiosuojaa.	

!
Käyttökohteita: osienpesukoneet, korjaamoiden betonilattiat, seinät, ultraäänipesukoneet	


!

Sekoitussuhde 2-5% - PH 13,5 - Pakkauskoot 25 / 200 ltr 	


TECSOL W-500 OSIENPESUJAUHE
Tecsol W-500 vahvasti emäksinen puhdistusjauhe korjaamoiden
osienpesukoneisiin (Teijo). 	

Metalliosien pesuun ruiskutus- ja upotus menetelmällä.
Soveltuu rauta-,teräs-,alumiini-, kevytmetalli, seosmetallien pesuun.
Käytetään 1-5 prosenttisena liuoksena.	

Suositeltava pesuveden lämpötila +60-90 °C.
Antaa puhdistetuille pinnoille hetkellisen 	

korroosiosuojan. Matalavaahtoinen.	


!

Käyttöohje:Annostele lämpimäään veteen ja
anna luieta n.15min ennen työ alottamista.	

pH n.12,9 - Pakkaus 20kg	


!
TECSOL BETOX 1

Tecsol Betox 1 Betonin ja laastinirroitusaine. Aine on erinomainen vannepesuaine, muiden ruostuttavien ja
henkeen käyvien happojen tilalle. Turvallinen puhdistusaine hankalille laasti-, betoni-, kattilakivi ja ruostetahroille. Tecsol Betox 1 irrottaa nämä tahrat nopeasti vahingoittamatta pintamateriaaleja. Betoninkuljetusautoista saa vaikeasti irtoavan sementtipölyn
lähtemään ilman korroosiovaaraa tai maalipintojen vaurioitumista.	

Alumiini-,Kupari- ja messinkipinnat puhdistuvat tuotteella kirkkaiksi vaurioittamatta juotoksia.Tecsol Betox 1 on palamaton, lähes hajuton ja myrkytön 	

pesuaine, jolla voidaan korvata vahvat hapot, kuten suolahappo, useimmisssa
käyttökohteissa. Muihin happopesuaineisiin verrattuna Tecsol Betox 1 etuja
ovat mm. hajuttomuus, pintaystävällisyys, korroosiottomuus ja käyttökelpoisuus lasipinnoilla. Tecsol Betox 1 ei muuta pinnan väriä, joten sillä
voidaan käsitellä myös pieniä alueita ilman, että pintaan tulee vaaleampia
laikkuja.	


!

Käyttö: Levitä Betox 1 puhdistettavalle pinnalle (laimennus 1:1 – 1:5), anna
vaikuttaa n. viiden	

minuutin ajan, harjaa pinta ja huuhtele puhtaaksi.	

Ph n. 1 Pakkauskoot: 5 / 25 / 200 ltr	
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TECSOL 10 RASVANPOISTO (Jarru Cleaner)
Tecsol 10 on nopeasti haihtuva, turvallinen liuotinaine tehokkaaseen rasvanpoistoon. Tecsol 10 irroittaa nopeasti öljy, rasva, vaha, noki, bitumi, painoväri
ym. epäpuhtaudet maali ja metallipinnoilta.	

Sopii myös liimattavien pintojen puhdistukseen sekä ennen maalausta 	

suoritettavaksi pesuksi.	


!

Käyttökohteita: jarru- ja kytkinpinnat, teollisuudet koneet- ja laitteet, laakerit,	

maalattavat pinnat, liimattavat pinnat, kumitelat, ketkut, vaijerit, työkalut.	


!
Pakkauskoot 10 / 25 / 200 ltr	

!
	


TECSOL 90 ALLASPESU
Tecsol 90 on aromaattivapaa (lähes hajuton) , hitaasti haihtuva pesuliuotin,
joka soveltuu hyvin allaspesureihin.	

Poistaa hyvin öljypohjaisia likoja ja rasvan eroituskyky on huippuluokkaa.	

Tuote ei emulgoidu veteen. Erityisesti allaspesuun, voidaan käyttää 	

"vesipatjan" päällä jolloin raskaat epäpuhtaudet painuvat pohjalle, öljyt
ja rasvat jäävät veden pinnalle.	

Tuote ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä, eikä vaadi normaalissa allapesussa hengityssuojaimia. Tuotteella on erittäin hyvä rasvanirroitus- ja sitomiskyky.	


!
Käyttökohteita: moottorien, koneiden , laakerien, ketjujen ja vaijerien pesuun.	

!
Pakkauskoot 25 / 200 ltr	


TECSOL 91 EMULGOITUVA LIUOTIN
Tecsol 91 on aromaattivapaa, hiilivetyperusteinen liuotin, joka soveltuu erinomaisesti raskaankaluston, 	

moottorien sekä muiden koneiden ja laitteiden pesuun. 	

Tuote voidaan jättää pitkäksikin aikaa liottamaan rasvaa ja likaa, vahingoittamatta pestävää pintaa.	

Tuotteella on erittäin hyvä rasvaa sitova vaikutus, joka vähentää liuottimen käyttötarvetta.	

Tuote huuhtoutuu hyvin vedellä pois, eikä jätä rasvaista kalvoa pestyyn pintaan.	


!

Tecsol 91 soveltuu myös korjaamoiden lattioiden pesuun, 	

koska tuote on lähes hajuton, hitaasti haihtuva, eikä vaadi 	

normaalissa käytössä hengitys-suojaimia. 	

Ei saa huuhtoa suoraan viemäriin.	


!

Tecsol 91 poistaa tehokkaasti tiesuolat, polttoainejäänteet, 	

rasvat, piet, vahat ym, vaikeat epäpuhtaudet.	


!
Pakkauskoot 25 / 200ltr	

!
!
!
!
!
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TECSOL DESPESU
Tecsol Despesu desinfioiva neutraali erikoispesuaine. Käytetään kohteissa,
joissa vaaditaan erittäin korkeaa puhdistustasoa esim. saniteettitiloissa, keittiöissä, sairaaloissa, hotelleissa yms.	

Poistaa tehokkaasti hajuja aiheuttavat bakteerit ja niiden kasvualustat. 	

Soveltuu myös hyvinyleispesuaineeksi jättäen pestyyn tilaan raikkaan tuoksun.	

Elintarvikeviraston hyväksymä tuote.	

Käyttökohteita: sanitettitilat, keittiöt, jäteastiat, laitokset, 	

teurastamot, leipomot.	


!

Ph 8 - Pakkauskoot 5 / 25 / 200ltr	


TECSOL ANTIBAC
Tecsol Antibac desinfiointineste on lievästi emäksinen !
erikoispuhdistusaine. Tuotetta käytetään kohteissa, joissa vaaditaan
erittäin korkeaa puhtaustasoa.!
Tuote sisältää Hypokloriittia.!

!

Käyttökohteita.!
Elintarviketeollissuudessa, suurkeittiöissä, leipomoissa,!
sairaaloissa, karjatiloilla, kanaloissa, saniteettitiloissa jne.!
Annostus 1,5-2 dl /10ltr vettä.!
Vaikutusaika 10-15min.!
Ei saa sekoittaa muihin pesuaineisiin.!
Sisältää: Synteettisiä tensidejä, kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä!
(BTC2125 M 15%) fosfaatteja fosforiksi laskettuna <0,1%!
pH n.10 - Pakkaus 5 / 25 ltr!

TECSOL YLEISPESU
Tecsol Yleispesu on lievästi emäksinen yleispesuaine, jota voidaan käyttää kaikilla	

vesipesuun soveltuvilla pinnoilla. Tuote on matalavaahtoinen, biologisesti hajoava,	

eikä vahingoita vahapintoja. Tuote jättää puhdistettavaan tilaan raikkaan tuoksun.	


!

Käyttökohteita: yleipuhdistus, keittiöt, laitokset, sosiaalitilat, kaikki kovat pinnat,	

soveltuu myös painehuuhtelukoneisiin ja mattojen pesuun.	


!

Ph 9 - Pakkauskoot 5 / 25 ltr	


TECSOL GRILLIPESU
Tecsol grillipesuaine on kehitetty ammattikäyttöön, keittiö, ravintola ja
laitospuolelle. Tuote on erittäin emäksinen ja voimakas puhdistusaine, 	

joka poistaa vaikeatkin pinttymät nopeasti ja tehokkaasti. 	

Tuote on hyytelömäinen ja pysyy myös pystysuorilla pinnoilla.	


!

Käyttökohteita: 	

keittiön laitteet ja välineet, leipomoiden koneet ja laitteet, uunit ja 	

peltitasot, keraamiset tasot, takan lasiset uuniluukut, palojälkien poistoon.	


!

Pakkauskoot 5 / 25 ltr	
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TECSOL ULTRACLEAN
Nestemäinen konetiskiaine UltraClean on kehitetty kaikentyyppisiin astiatiskikoneihin,!
joissa on automaattiannostelulaite. UltraClean poistaa tehokkaasti astioista
rasvatärkkelys-!
valkuaistahrat sekä estää kalkin muodostumisen astioihin ja koneihin.!
Tecsol UltraClean on ammattilaisten valitsema tuote, jossa pesuaineelta !
vaaditaan tehokkuutta.Sopii kaikille vesikovuuksille.!
Ei sovellu herkille metalleille ( alumiini,messinki, kupari yms)!

!
!!

pH 13,5 - Pakkaus 25ltr!

!

TECSOL ALUCLEAN
AluClean nestemäinen konetiskiaine on kehitetty erityisesti alumiiniasioiden pesuun,!
mutta soveltuu myös herkille metalliastioille (kupari, messinki yms). !
AluClean soveltuu erinomaisesti kaikille astiapesukonetyypeille, !
joissa on automaattiannostelija.!
Tuote pesee tehokkaasti, mutta hellästi herkkäpintaiset metalliastiat. Poistaa!
tehokkaasti rasva-valkuais- sekä tärkkelysjohdannaiset tahrat sekä estää!
kalkkisaostumisten muodostumista astioiden ja koneiden pinnoille.!
AluClean sopii kaiken tyyppisille vesille.!

!

pH 13,5 - Pakkaus 25ltr!

TECSOL HUUHTELUKIRKASTE
Poistaa astioiden pintajännitystä ja estää vesipisaroiden muodostumista!
astioiden pinnoille.!
Tecsol Huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista ja nopeuttaa niiden!
uudelleen käyttöä.!
Sopii kaikentyyppisille vesille sekä astianpesukoneille.!
Soveltuu kaikille astiatyypeille.!

!

pH 8,1 - Pakkaus 4 x 5ltr!

TECSOL ASTIANPESU
Biologisesti hajoava, täyteläisen riittoisa käsitiskiaine !
astianpesuun sekä hellävaraiseen yleispuhdistamiseen. !
Tecsol Käsitiskiaine on miedosti hajustettu!
tuote, joka toimii myös kovassa vedessä. !
Soveltuu kaikille astiatyypeille ja materiaaleille.!
Tuotteen käyttö ei edellytä suojakäsineiden käyttöä.!

!
!
!
!
!

Sisältää: Synteettisiä tensidejä, hajustetta, värejä.!
pH 7 - Pakkaus 4 x 5ltr!
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TECSOL HAALARIPESU
Tecsol Haalaripesu on ympäristöystävällinen pesujauhe, joka on kehitetty erityisesti työvaatteiden, siivousli
inojen, moppien ja käytävämattojen tehokkaaseen puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, nokea ja
muuta vaikeaa likaa.	

Sisältää	

Natriumkarbonaattia, natriummetasilikaattia, natriumpolyfosfaattia,
ionitonta ja amforteeristä tensidiä. Haalaripesu ei sisällä zeoliittia
eikä hajusteita.	

pH pesuliuoksessa 11,8	

Käyttöohje	

Annostus: max. 0,5 dl /3-4 kg pyykkiä	

Pesuohjeita	

Työvaatteiden pesu: Kirjopesuohjelma 60 °C.	

Koneen täyttöaste n. 50-60%	

Huom.	

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Pesujauhe tulee
syövyttäväksi liuetessaan veteen. Käytä tällöin suojakäsineitä ja
roiskevaaran yhteydessä suojalaseja. Roiskeet silmistä huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä (15 min) ja mentävä lääkäriin. Onnettomuuden sattuessa	

tai tunnettaessa pahoinvointia otettava yhteys lääkäriin.	


!
Pakkauskoko 10 kg
!

- Säilytetään kuivassa tilassa.	


TECSOL P2 ERIKOISPESUJAUHE
Tecsol Erikoispesujauhe työvaatteiden, siivouspyyhkeiden, käytävämattojen ja moppien puhdistukseen. 	

Tuote poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, nokea ja muuta vaikeaa likaa.	

	

Ominaisuudet	

Matalavaahtoinen, hajustamaton pesujauhe, liukenee nopeasti.	

Sisältää	

Fosfaatteja 15-<30 %	

Anionisia tensidejä	

Ionittomia tensidejä < 5 %	

Sisältää myös:	

Natriummetasilikaattia, natriumkarbonaattia, CMC, 	

vaahdonestoainetta	

pH pesuliuoksessa n. 12	

Annostus 11-21 g / vaatekilo	

Tuotteen sisältämät tensidit ovat biologisesti hajoavia.	


!

Huom. Vältä pitkäaikaista kosketusta pesuaineliuokseen	

Huuhtele ja kuivaa kädet huolellisesti joka pesun jälkeen.	


!
Pakkaus 25 kg	

!
Säilytetään kuivassa tilassa.	

!
!
!
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TECSOL COLOR KIRJOPESUAINE
Color on yhdessä Allergia- ja astmaliiton kanssa kehitetty tehokas luontoystävällinen	

kirjopesuaine käsin- ja konepesuun kaikissa lämpötiloissa (30 ºC - 95 ºC).	

Color pesee tehokkaasti puhtaaksi ja säilyttää värit kirkkaina pesusta pesuun.	

Sisältää Fosfaatteja 15-<30 %, Ionittomia tensidejä 5-<15 %, Saippuaa < 5 %.	

Sisältää myös:Entsyymejä, karbonaatteja, silikaatteja, sulfaatteja, CMC,	

vaahdonestoainetta. pH pesuliuoksessa n. 10,5	

Kaikki tuotteeseen sisältyvät tensidit ovat nopeasti biologisesti hajoavia.	

Annosteluohjeet pakkauksessa.	


!

Pesuohjeita: Noudata aina vaatteen pesuohjeita. Lajittele pyykki, pese
tummat ja vaaleat erillään.	

Älä liota. Käsinpesussa liota pesuaine hyvin veteen ennen kuin laitat 	

vaatteet veteen.	

Pitkäaikainen liotus ja liukenematon pesuaine voivat vahingoittaa 	

vaatteiden värejä.	

Huom. Vältä pitkäaikaista kosketusta.	

Huuhtele ja kuivaa kädet huolellisesti joka pesun jälkeen.	


!

Pakkauskoko 4 kg	


TECSOL NESTESAIPPUA

!

Tecsol nestesaippua on miellyttävän tuoksuinen, kevyesti hajustettu!
nestesaippua käsien ja koko vartalon pesuun.!
Tuote sisältää glyseroilia, joka hoitaa ihoa eikä aiheuta kuivimista.!
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi erilaisissa annostelulaitteissa.!

!
!
!!
!!
!!

Tuotteen pH on neutraali n.7!
Pakkaus: 4 X 5 ltr!

TECSOL KÄSIVOIDE
Tecsol käsivoide on miedosti hajustettu, kostettava emulsiovoide käsien hoitoon.!
Tuote on ammattilaisten kehittämä ja käyttäjien testaama korkealaatuinen käsien!
hoitoon kehitetty voide.!

!

Tuote kosteuttaa, ravitsee ja hoitaa käsiä hellästi, mutta tehokkaasti.!
Teho perustuu ihoa hoitavien öljyjen ja E-vitamiinin yhteisvaikutukseen.!
Tuote imeytyy nopeasti, eikä jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi.!
Tecsol käsivoide täyttää vaativampienkin käyttäjien laatuvaatimukset.!
Tuote on kätevässä pumppupullossa.!

!
!!

Pakkaus: 12 x 500 ml / 5 ltr!
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DUZZ Betoninpoistaja (Concrete remover)
Duzz Concrete remover puhdistaa ja poistaa Betonin ilman syövyttäviä happoja, 	

käyttäjäystävällisesti, vahingoittamatta metallipintoja, maalipintoja, muovipintoja, lasipintoja, 	

tiilipintoja, laattapintoja ja ympäristöä!	

Et tarvitse enää voimakkaita happoja jotka syövyttää ja ruostuttaa kalliit laitteet, ja aiheuttaa 	

käyttäjälle riskin.	


!
!
!
!
!
!
!
!

Käyttöohje:	

Kastele puhdistettava kohde, aine toimii parhaiten niin. Levitä ainetta puhdistettavaan kohteeseen.	

Vältä auringonvaloa ja kuumalla ilmalla työkentelyä, ettei aine kuivu liian nopeasti.	

Älä anna tuotteen kuivua vaikutusaikana.	

1. Levitä tuote paineruiskulla tai vaahdottimella.	

2. Anna aineen vaikuttaa vähintään 30 minuttia. (älä päästä kuivumaan)	

3. Harjaa tai kaavi pehmentynyt betoni pois.	

4. Pese lopuksi kohde painepesurilla.	

Mikäli betonia on paksu kerros pudistettavassa kohteessa, toista käsittely tarvittaessa.	

	

Pakkaus: 20 ltr	


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

-Ympäristöystävällinen	

-Käyttäjäystävällinen	

-Myrkytön	

-Biohajoava	

-Lähes neutraali pH huuhteluvedessä	

-Ei ruostuta/syövytä	

-Ei sisällä happoja	

-Pakkaus kierrätyskelpoinen

Tecsol Oy - www.tecsol.fi

!
!
TEHO PESUAINEET	

TEHO BIOFLOOR MOP
TEHO BioFloor Mop on erittäin tehokas lattianpesuaine, 	

hajunpoistaja ja rasvansyöjä, jota suositellaan käytettäväksi
kaikkialla missä ruokaa valmistetaan teollisesti. 	


!

TEHO BioFloor Mop sisältää pesu- ja emulgointiaineita sekä	

tauteja aiheuttamattomia bakteereja, jotka suunniteltu
syömään rasvoja, proteiineja ja tärkkelystä.	

Tuotteen ainutlaatuinen bakteerikanta jatkaa	

toimintaansa siivousten välissäkin siten, että rasvan	

kertyminen lattiapinnoille vähenee ratkaisevasti.	


!

TEHO BioFloor Mop on erityisen tehokas vaikeasti	

saavutettavien alueiden, kuten lattiakaivojen,	

keittiökoneiden alustojen jne. puhtaanapidossa.	


!

• Säästää aikaa ja työtä. Huuhtelu ei ole välttämätöntä	

• Ennen näkemätön ja nopea rasvanpoistoteho lisää
työturvallisuutta ja vähentää liukastumisriskiä	

• Ympäristöystävällinen ja täysin biohajoava. Vähentää
ympäristöä kuormittavien kemikaalien käyttötarvetta	

• Edullinen käyttää: käyttöliuos 1-3% lattioiden 	

likaisuudesta riippuen	


!

KÄYTTÖOHJE:	

• Sekoita 1-3% TEHO BioFloor Moppia haaleaan veteen (max. 50°C)	

• Levitä käyttöliuos lattialle. Pese. Kuivaa lastalla tai mopilla. Jätä lattialle mahdollisimman vähän nestettä	

• TEHO BioFloor Mop ei vaadi huuhtelua. Puhdistettuasi alueen ohjaa TEHO BioFloor Mop
seos lattiakaivoon. Päivittäinen käyttö auttaa pitämään putkiston ja rasvanerottimen kunnossa	

• HUOM: TEHO BioFloor Moppia ei saa käyttää yhdessä happoja, emäksiä eikä kloriittia sisältävien
aineiden kanssa. Vain lattiapinnoille. Vältä kontaktia elintarvikkeiden kanssa. 	

• Vältä kontaktia elintarvikkeiden kanssa. Varastoi kuivassa lämpimässä tilassa (4-52°C)	


!

Suositellaan käytettäväksi:	

• Ravintoloissa ja hotelleissa	

• Suurtalouskeittiöissä	

• Kouluissa ja päiväkodeissa	

• Huoltoasemilla	

• Supermarketeissa	


!
Pakkaus 4 x 5ltr	

!
!
!
!
!
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!
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TEHO COIL EX
TEHO Coil EX on lämmönsiirtopintojen,	

lauhduttimien, kennojen, ilmastointikanavien ja	

ilmastointilaitteiden puhdistukseen tarkoitettu	

tuote. Se sisältää alkaalisia pinta-aktiivisia	

yhdisteitä, pehmitinaineita ja veden pehmittimiä,	

joiden avulla lika, rasva ja niihin tarttuneet	

epäpuhtaudet saadaan irrotettua. Ilmastointi- ja	

lämmönsiirtolaitteiden suodattimet voidaan	

myös puhdistaa TEHO Coil EX –tuotteella.	


!

TEHO Coil EX on helppokäyttöinen ja säästää	

aikaa, voidaan ruiskuttaa kohteisiin, joihin	

muuten on lähes mahdoton päästä. Vaikutusajan	

jälkeen kohde voidaan huuhdella vedellä.	


!

Tyypillisessä tapauksessa TEHO Coil EX	

laimennetaan vedellä suhteessä 1:3 ja	

vaikutusaika on n. 5 minuuttia. 	

Erityisen hankalissa tilanteissa tuotetta voidaan käyttää	

laimentamattomana ja vaikutusaikaa pidentää.	


!
KÄYTTÖOHJE:	

!

1. Sekoita 1 osa TEHO Coil EX ja 3 osaan vettä ja suihkuta kennoihin tai puhdistettavalle	

pinnalle varmistaen, että se peittää kaikki pinnat.	


!

2. Käynnistä ilmastointilaite, jotta kondenssiilmiö alkaa. Kondenssivesi huuhtelee,	

itsestään ja poistunut lika, sekä aine kulkeutuu kondenssi/tyhjennysastiaan.	


!

3. Nopeampaan puhdistukseen: Anna vaikuttaa n. 5 minuuttia. Harjaa ritilöistä ja verkoista, sekä huuhtele	

vedellä. (Näin menetellään myös kohteissa, joissa kondenssivettä ei muodostu)	


!

4. Kiinteän suodattimen puhdistus: Sekoita 1 osa TEHO Coil EX ja 3 osaan vettä, upota suodatin 	

sekoitukseen ja huuhtele tämän jälkeen puhtaalla vedellä.	


!

5. Pinttyneen lian poistaminen suodattimista: upota tai suihkuta suodattimet laimentamattomaan 	

TEHO Coil EX – liuokseen. Tämä myös suojaa metalliosat korroosiolta.	


!
!
Pakkaus 4 x 5ltr	
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TEHO FORMULA 500
TEHO Formula 500 on ammattikäyttöön suunniteltu monien
pintojen puhdistus- ja rasvanpoistoaine. TEHO Formula 500
tiiviste sisältää hyväksi havaitun yhdistelmän	

synteettisiä pesuaineita, veden pehmittimiä,	

korroosion estäjiä ja vesiliukoisia liuottimia.	


!

• TEHO Formula 500 on monikäyttöinen.	

Se soveltuu lattioiden pesuun, vahan	

poistoon, moottoreiden pesuun, renkaan	

jälkien poistoon betonipinnoilta,	

saniteettitilojen pesuun, desinfiointiin jne.	


!

• Ohjeen mukaan käytettynä se ei	

vahingoita metalleja eikä alumiinia	

	

• TEHO Formula 500 ei aiheuta korroosiota	


!
!
!
!
KÄYTTÖOHJE:	

!

1. Puhdistettavan pinnan likaisuudesta riippuen sekoita TEHO Formula 50 veteen suhteessa 25%
(erittäin vaikea lika) 1-10% ( keskivaikea/helppo kohde)	


!
2. Sumuta puhdistettavalle pinnalle	

!
3. Anna vaikuttaa n. 3-5 minuuttia	

!
4. Harjaa tarvittaessa	

!
5. Huuhtele huolellisesti vedellä.	

!
Suositellaan käytettäväksi:	

!
•
•
•
•
•

Ravintoloissa ja hotelleissa	

Tavarataloissa ja kaupoissa	

Auto – ja konekorjaamoissa.	

Siivousliikkeissä	

Kiinteistönhuollossa	


!
!
Pakkaus 4 x 5ltr	

!
!
!
!
!
!
!

Tecsol Oy - www.tecsol.fi

!
!
!
TEHO SUPER LATTIAPESU
TEHO Super Lattiapesu on erittäin tehokas	

hankaava puhdistusaine teollisuuslattioiden,	

autohallien, ym. vaikeiden lattiapintojen puhdistukseen.	


!

TEHO Super Lattiapesu on ammattikäyttöön	

suunniteltu rasvanpoisto/puhdistusaine, jota	

suositellaan erittäin vaikeasti puhdistettavien	

lattioiden pesuun ja ylläpitoon. Suositellaan	

käytettäväksi kaikissa teollisuustiloissa, joissa öljy,	

rasva, diesel, renkaan jäljet, jne. ovat ongelma.	

Kuten esim. raskaankaluston varikoilla/	

pesupaikoissa, varastoissa, autohalleissa,	

öljynjalostamoissa jne.	

Vähän vaahtoava, soveltuu käytettäväksi	

lattianpesukoneissa.	


!

TEHO Super Lattiapesu on biohajoava.	

Erinomainen renkaan jälkien poistaja.	


!
KÄYTTÖOHJE:	

!

• Kohteen likaisuudesta riippuen, sekoita	

TEHO Super Lattiapesua suhteessa 2-5 %	

(10 litraa vettä : 2 dl-5 dl).	


!

• Voidaan käyttää lattianpesukoneissa.	

•
• Parhaan lopputuloksen saamiseksi, käytä	

lämmintä vettä.	


!

!

• Anna vaikuttaa muutama minuutti, huuhtele	

huolellisesti runsaalla vedellä.	


!
Suositellaan käytettäväksi:	

!

• Teollisuudessa	

• Raskaankaluston varikoilla/pesupaikoilla	

• Varastoissa	

• Autohalleissa	

• Öljynjalostamoissa	

• Korjaamoissa	

• Jne.	


!
Pakkaus 4 x 5ltr	

!
!
!
!
!
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TEHO GREEN REMOVER
TEHO Green Remover on erittäin tehokas	

sammaleen, sienen ja levän poistaja kaikilta	

kovilta pinnoilta, kuten puu, betoni, tiili, laatat,	

lasi, muovi, jne. Tuote on taloudellinen käyttää,	

5 litran astiasta 100 - 166 litraa valmista käyttöliuosta!	


!

KÄYTTÖOHJE:	

Poistettaessa vihreitä jäämiä laseista ja	

kasvihuoneen rakenteista:	


!

• Kastele/sumuta ja harjaa huolellisesti	

käsiteltävät pinnat 5% liuoksella. 	

( 1 litra 20 litraan vettä).	

• Muutaman päivän kuluttua poista jäämät	

painepesurilla ja harjalla, jos tarpeen.	


!

• Välitön huuhtelu ei ole tarpeen koska tuote ei	

aiheuta toissijaisia vaikutuksia eikä	

muodosta vaarallisia höyryjä. Siksi käsittely	

voidaan suorittaa joitain päiviä ennen istutuksia.	


!

• Näin käsitellyt lasit pysyvät puhtaina useita	

kuukausia.	


!

• Ikkunoiden käsin pesussa käytetään 3%	

liuosta. ( 3 dl 10 litraan vettä).	


!
Poistettaessa sammalta ja levää seinistä, katoista, lattioista, pihoilta, laatoituksista, puutarha kalusteista jne.:	

!
• Huuhtele painepesurilla ja harjaa huolellisesti.	

!
• Pese 5% liuoksella ( 1 litra 20 litraan vettä). Älä huuhtele.	

!
• Muutaman päivän kuluttua poista jäämät painepesurilla ja harjalla, jos tarpeen.	

	

• Älä sumuta tai läikytä suoraan kasveille.	


!
• HUOM! Aine menettää tehonsa joutuessaan kosketuksiin saippuan tai muiden puhdistusaineiden kanssa.	

!
!
Pakkaus 4 x 5ltr	

!
!
!
!
!
!
!
!
Tecsol Oy - www.tecsol.fi

!
	


TEHO FORMULA R.T.U
TEHO Formula R.T.U. on käyttövalmis erittäin	

tehokas kaikkien pestävien pintojen,	

monikäyttöinen ja taloudellinen puhdistusaine	

kätevässä sumutinpullossa. 	


!

TEHO Formula R.T.U. ei sisällä fosfaatteja, 	

on syttymätön ja yli 90%:sesti biohajoava. 	

Poistaa tehokkaasti likaa ja rasvaa.	


!

Ylivoimainen rasvanpoistaja	

ravintolakeittiöissä kaikilta kovilta pinnoilta;	

poistaa rasvaa ja jättää puhtaan kiiltävän pinnan.	


!

Tehokas puhdistusaine asennusjälkien	

poistoon esimerkiksi LVI-asennuksissa, kuten	

ilmastointiventtiilien puhdistuksessa.	


!

Saniteettitilojen tehokas puhditusaine, joka	

jättää puhtaan kiiltävän pinnan.	


!
KÄYTTÖOHJE:	

!
1. Sumuta puhdistettavalle pinnalle	

!
2. Pyyhi kostealla sienellä	

!
3. Lasipintoja puhdistettaessa pyyhivälittömästi liinalla välttääksesi raitojen muodostumista.	

!
Suositellaan käytettäväksi:	

• Keittiöissä	

• Kylpyhuoneissa	

• Kiinteistöhuollossa	

• Ravintoloissa	

• Hotelleissa	

• LVI asennuksissa	


!
!
Pakkaus 12 x 1 ltr	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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TEHO ODORSTROYER
Odorstroyer on käyttövalmis nestemäinen	

hajunpoistaja ja puhdistusaine.	

Odorstroyer tuhoaa hajut biologisesti. 	

Se tehoaa jopa vaikeisiin lemmikkieläinten eritteiden hajuihin.	

Odorstroyer sisältää kolmea erilaista bakteerikantaa, pinta-aktiivisia	

pesuaineita ja hajusteita. 	

Sitä voidaan käyttää myös orgaanisten tahrojen poistoon matoista, 	

pyykistä ja muista pestävistä kuiduista. Ei lisättyjä väriaineita. 	

Odorstroyerin sisältämät luonnonmukaiset mikro-organismit	

”syövät” hajunaiheuttajat ja estävät näin hajujen synnyn. 	


!

KÄYTTÖOHJE:	

• Käytetään laimentamattomana	

• Suihkuta puhdistettavalle pinnalle tai suoraan hajunlähteeseen	

• Kostuta puhdistettava pinta kunnolla	

• Mikäli mahdollista harjaa tai pyyhi liinalla	

• Anna kuivua	


!

Pakkaus 12 x 1ltr	

TEHO LIQUIDRY
Erittäin tehokas vesipohjaisten nesteiden imeytysaine, joka imeyttää
nopeasti “vahingot” kuten virtsan, oksennuksen, veren, 	

virvoitusjuomat, jne. puoli-kiinteäksi geeliksi. 	

Imeyttää 50-120 kertaisesti oman painonsa verran nestettä.	

Sulkee välittömästi pahat hajut ja jättää jälkeensä raikkaan tuoksun.
Käytännöllinen ja helppokäyttöinen; sirottele jauhetta, anna	

vaikuttaa, poista harjalla ja rikkalapiolla. Täysin biohajoava.	

Ei jätä tahroja, voidaan käyttää kaikilla pinnoilla.	

Helppo hävittää ilman riskiä putkistojen tukkeutumisesta. 	


!

KÄYTTÖOHJE:	

1. Sirottele jauhetta käsiteltävään kohteeseen ja anna vaikuttaa,
kunnes aine muuttuu puolikiinteäksi geeliksi/hyytelömäiseksi.
Paksumpien nesteiden osalta imeytymistä voidaan nopeuttaa
sekoittamalla nestettä ja TEHO Liquidry jauhetta esim. harjalla.	

2. Poista harjalla ja rikkalapiolla. Suositellaan hävitettävän 	

sekajätteen mukana.	

3. Sulje korkki huolellisesti aina käytön jälkeen.	

Suositellaan käytettäväksi kaikilla pinnoilla:	

• Ravintoloissa, hotelleissa,	

• Sairaaloissa, vanhainkodeissa,	

• Eläinhoitoloissa	

• Ambulansseissa, takseissa, linjaautoissa, junissa, lentokoneissa, jne.	


!

Pakkaus 12 x 1ltr
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