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SWARFEGA	


!
Swarfega-käsienpesuaine on ollut käytössä teollisuudessa ja korjaamoissa jo yli 40 vuotta.	

Tuotetta valmistava emoyhtiö Deb, on erikoistunut kokonaisratkaisuihin ihon hygienian hoidossa.	


Swarfega Orange 
Teollisuuskäyttöön tarkoitettu Swarfega Orange liuotinvapaa käsienpuhdistusaine, jonka teho perustuu 
pitkälti kehitettyhin luontaispuhdistusaineyhdistelmiin.	

Tuote poistaa tehokkaasti öljyn,rasvan,tervan ym. vaikean lian lisäksi liiman ja painomusteen. 	

Tuote sisältää glyseriiniä ja vehnänalkioöljyä jotka hoitavat ja suojavaat käsien ihoa kuivamiselta.	

Pesuainehyytelö sopii myös herkälle ja halkeilevalle iholle.	

Mikropolyrakeet lisäävät puhdistustehoa puhdistaen vaikean lian ihoa vahingoittamatta.	

Swarfega Orangea voidaan käyttää sekä kuiviin, että märkiin käsiin.	
!
	

 Pakkauskoot: 4 x 4 ltr	

	
           6 x 2 ltr	
!!!!!!!
	


Swarfega Lemon 
Käsienpuhdistusaine sitruunalla. Sisältää luonnollisia kuorivia 	

ainesosia, tensidiyhdistelmiä ja maissirakeita. Kosteuttaa ihoa. 
Ei liuotinaineita.	

Sopii öljyn, rasvan, musteen, asfaltin, muiden väriaineiden sekä 
vaikean lian poistoon.	

-Luonnon hankausaineet 	

-Sisältää hoitavia aineita	

-Jättää kädet raikkaan tuntuisiksi	
!
Pakkaus: 4 x 4 ltr (Sisältää pumpun)	
!
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!
Swarfega Heavy 

!
Tehokas käsienpuhdistusgeeli, joka sisältää mikropolyrakeita ja ihoa 
hoitavia aineita, jotka säilyttävät ihon rasvatasapainon. 	

Poistaa nopeasti piintyneen öljyn, rasvan ja lian ja ihosta tulee pehmeä 
ja joustava käytön jälkeen.	
!
-Likaisten käsien puhdistukseen 	

-Puhdistaa jopa ihohuokoset	

-Pitää ihon pehmeänä	

-Sisältää hoitavia aineita	
!
 Pakkaus 4 x 4,5 ltr	
!!!

Swarfega Natural Power Wash ( Ent. SuperClean) 
Swarfega Natural Power Wash on teollisuuskäyttöön tarkoitettu tehokas käsienpesuhyytelö, jonka teho pe-
rustuu pitkälti kehitettyhin luontaispuhdistusaineyhdistelmiin.	

Tuote poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, tervan, painovärit ym. vaikean lian lisäksi useimmat liimat.	
!
Swarfega Natural Power Wash ei sisällä liuotinaineita.	

Tuote sisältää glyseriiniä ja vehnänalkioöljyä, jotka hoitavat ja suojavaat käsien ihoa kuivamiselta ja 
halkeamilta. Pesuainehyytelö sopii myös herkälle ja halkeilevalle iholle.	


!
Mikropolentakuulat lisäävät puhdistustehoa, puhdistaen vaikean lian, ihoa vahingoittamatta.	

Swarfega Natural Power Washia voidaan käyttää sekä kuiviin, että märkiin käsiin.	
!
Pakkauskoot: 4 x 4 ltr	

	
          6 x 2 ltr	
!!
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DEB Original Foam Wash 
Deb Foam on nestesaippua, joka vaahdottuu annostelijassa.	

Tästä syystä tuote on erittäin riittoisa, perinteisiin 	

nestesaippuoihin verrattuna.	

Tuote on parfymoitu, ja sen sisältämä glyseriini hoitaa 	

ja kosteuttaa ihoa.	
!
Pakkaus 6 x 1 ltr	
!
DEB Lotion Wash 
Kevyesti hajustettu nestesaippua, jota voidaan käyttää päivittäin yleisen lian 
poistoon, soveltuu käsien, vartalon ja hiustenpesuun.	

Erittäin vaivaton, vaihdat vain annostelijaan täyttökasetin. 	

(kts. kuva yläpuolelta)	
!
Pakkaus 6 x 1 ltr	


Debba Derm 
Yleiskäyttöinen ihovoide, sis. n 10,5% rasvaa. Helposti imeytyvä, hajusteeton !
ja väriaineeton voide sopii käsille, kyynärpäihin, jalkoihin yms.!
Hoitaa ja kosteuttaa kuivaa ja halkeillutta ihoa.!!
Pakkaus 6 x 1 ltr	
!!
Deb InstantFOAM -Nopea ratkaisu käsihygieniaan 
Vaahtomainen käsien desinfiointiaine Deb InstantFOAM on vaahtomainen käsien desinfiointiin tarkoitettu 
tuote, joka vaikuttaa nopeasti tappaen 99,99 % yleisimmistä bakteereista. Täyteläinen vaahto pysyy hyvin 
käsissä ja kuivuu nopeasti. Kosteuttavat ainesosat hoitavat ja jättävät kädet sileän ja pehmeän tuntuisiksi.	

Ei sisällä ärsyttäviä ainesosia.Teho perustuu etanoliin (65%) ja n-propanoliin (10%).	

Desinfektioteho on testattu EN1500 standardin mukaisesti.	
!
Deb-valikoimasta löytyy tuotevaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin:	

- 47ml pumppupullo taskukokoisena	

- 250 ml pumppupullo pöydälle	

- 1 ltr täyttöpakkaus annostelijaan	

- Manuaalinen annostelija seinäänkiinnitettävä	

	
!!!!!!!
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Swarfega Black Box (Alkoholipohjainen) 
Black Box puhdistaa rasvaa, maalia, painoväriä, liimoja,öljyä, nokea, yms.	

Liinat puhdistaa kädet ilman vettä, joten se soveltuu erinomaisesti 	

liikkuville huoltomiehille, huoltoautoihin,  työmaakoppeihin, golfkentille, 
maanrakennusliikkeet, ratavarikoille,  rallihuoltoon jne.	

Black Box on alkoholipohjainen tuote, joka desinfioi ja kestää  	

pakkasta-34 astetta. Hoitavia aineita sisältävät pyyhkeet, pitävät ihon 
hyvässä kunnossa toistuvassakin käytössä. Ei jätä käsiä tahmeaksi.	

	

Astiassa liinoja 150kpl tai 50kpl	
!
Sisältää:	

Vesi, denaturoitu alkoholi, dimetyyliglutaraatti, glyseriini, dimetyylisukkinaatti, dime-
tyyliadipaatti, trideseth-5, fenoksietanoli, polyetyleeniglykoli polyeteeniglyko-
lidikokoaatti, polyeteeniglykolimonokokoaatti, tetranatrium EDTA, hajuste (0,005%) 
jodopropynylibutyylikarbamaatti, (0,04%), metyylidibromoglutanonitriili.	
!
Pakkauskoot: 4 x 150kpl tai Black Box Mini 12 x 50 kpl	
!
Swarfega Universal Wipes  
Monipuolinen puhdistuspyyhe käsien puhdistamiseen. Poistaa esim. öljyä, rasvaa ja likaa. 	

Kyllästetyt ja vahvat kosteuspyyhkeet ovat suurikokoisia ja toimitetaan käyttäjäystävällisessä pakkauksessa. 
Voidaan käyttää ilman vettä työpaikoilla tai autossa. !
Käyttötarkoitukset samat kuin yllä olevassa Swarfega Black 
Boxissa, mutta tuote ei sisällä alkoholia.	
!
Pakkauskoot: 4 x 150kpl 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Florafree Alcogel 
Tehokas alcogel ja käsien desifiointiin. Tappaa tehokkaasti bakteereja, sieniä 
ja hiivoja. Sisältää Glyseriinia, jättää ihon pehmeäksi ja joustavaksi. 	

Täyttää EN1500, prEN12054, EN1276 ja EN1275.	

 
Ei sisällä väriaineita. Hajusteeton.	
!
Sopii käytettäväksi vaadittaessa korkeaa ja hyvin steriiliä hygieniatasoa.	
!
Pakkaus 6 x 1 ltr	


Medybee Elastinen itseliimautuva suojaside 
Käyttöohje:	

Desinfioi haava ja repäise rullasta soviva pala Medybee suojasidettä, venytä hieman ja kiedo haavan ym-
pärille. Suurten haavojen kanssa, laita steriili sideharso alle ennen Medybee suojasidettä. 	
!
Sormenpäävammat: Kiedo kerran sormen ympärille ja jätä päät noin 2cm päällekkäin. 	

Tuotetta voidaan käyttää lisäsuojana olemassa olevien laastareiden ja sidosten päälle.	
!
Varastointi :	

Medybee suojaside tulee säilyttää avaamattomana alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa. 
Suositeltava säilytyslämpötila on 10 º C - 25 º C. Säilyvyysaika on vähintään 3 vuotta, kun tuotetta 	

säilytetään optimaalisissa olosuhteissa.	
!
HUOM! Ei saa käyttää lateksiallergian kanssa.	
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!!
SCRUBS KÄSIENPUHDISTUSPYYHKEET	


Scrubs käsienpuhdistuspyyhkeet teollisuuskäyttöön 
Puhdista kädet missä vaan, milloin vaan ilma vettä.	

Sininen karhennettu pyyhe sisältää tehokasta mutta käsille hellävaraista 	

sitrus-pohjaista puhdistusainetta.	
!
Patentoitu käsipyyhe liuottaa ja imee itseensä:  lian, maalin, öljyn, rasvan, noen, 
asvaltin, tervan, musteen, painovärin, liiman, tiivistysaineen, uretaanin ja epoksi	
!
422072 Scrubs Käsienpesuliina 72kpl (Pakkaus 6 kpl)	

422030 Scrubs Käsienpesuliina 30kpl (Pakkaus 6 kpl)	

422010 Scrubs Käsienpesuliina 15kpl (Pakkaus 15 kpl)	
!!
	


Scrubs Graffiti 30 
Graffiti Scrubs 30 on tahrojen ja töhrimisjälkien poisto liina.	

Graffiti Scrubs on ainutlaatuinen graffitinpoisto systeemi, 	

joka on tehokkaan graffitinpoistonesteen ja pehmeän imukykyisen liinan 
yhdistelmä. 	

Liina samanaikaisesti irrottaa, liuottaaa, hajottaa sekä imaisee ja estää 
ainejäämät levittämästä, sotkemasta ja vahingoittamatta kohdetta.	

Sopii kaikille koville pinnoille. Ei naarmuta. 	
!
Käyttömateriaalit: muovi, pleksi, ikkuna, metalli, vinyyli, posliini yms.	
!
90130 Scrubs Graffitinpoistoliina 30kpl (Pakkaus 6 kpl)	
!!
	


SCRUBS® Stainless Steel Cleaner Wipes 
SCRUBS Stainless Steel Cleaner pyyhkeet kiilloittaa, kirkastaa ja suojaa kaikki 
yhdellä kertaa. 	

Patentoitu ainekoostumus puhdistaa jäljet, antaa korroosiosuojaa, 	

ja saa metallipinnatn kiiltämään. 	

Poistaa sormenjäljet ja rasvan ym. tehden suojaavanpinnan.	
!
Sopii käytettäväksi: Rosteri, alumiini, kupari, messinkipinnoilla.	
!
Kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen, saa vielä syvemmän kiillon aikaan.	
!
Käyttökohteita: Hissit, ravintolat, kylpyhuoneet, keittiöt ym. 	
!
91930 Scrubs Stainless Steel 30 kpl (Pakkaus 6 kpl)	
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