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TECSOL JÄÄNSULATUSAINEET	

TECSOL ICE-34
Tecsol-34 on hiutalemainen jäänsulatusaine, joka on kehitetty nopeaan ja
tehokkaaseen jään – ja lumen sulatukseen.	

Tuote on magnesium perustainen, joka sopii myös pohjavesialueille. 	

Tecsol -34 on hydroskooppinen, eli vettä imevä tuote. 	

Tuote toimii jopa -34 asteen pakkasella.	

Tuotteen seurauksesta sulanut jää, voi mennä huokoisten betonipintojen sisälle
ja ilman vaikutuksesta murentaa huokoisia betonipintoja. Sileillä pinnoilla ei
ole havaittu pintojen murentumista. Tuotteen ph on neutraali, joka ei syövytä
lattiavahaa. Tuotetta voidaan käyttää myös kaivoluukkujen sulatukseen.	


!
Pakkaukset: 4x20ltr, 8x20ltr, 16x20ltr ja 36x20ltr (lava)	

!
TECSOL ICE-54

Tecsol-54 on kaksitoiminen jäänsulatusrae. Tuote kehittää lämpöä, jonka vaikutuksesta jää ja lumi sulaa nopeasti ja tehokkaasti pois. Tuotteella on myös kemiallinen vaikutus, joka pidentää tuotteen toiminta-aikaa. Tecsol -54 on tehokas apuväline lastauslaitureille, ratavaihteille, rampeille, portaille, jalkakäytäville,
pakkashuoneille yms, missä tarvitaan nopeaa ja turvallista ainetta liukkauden torjuntaan. Tecsol Ice-54 on calsium perustainen aine.	

Tuote on ympäristöystävällinen sekä käyttäjäystävällinen, eikä vahingoita tiiviitä
lattia / betonipintoja.	

Lämpötilojen vaihtelut saattavat vahingoittaa huokoisia betonipintoja.	

Tuotteen ph neutraali.	


!

Pakkaukset : 4x20ltr, 8x20ltr, 16x20ltr ja 36x20ltr (lava)	


TECSOL LIQUID ICE-50 JÄÄNSULATUSNESTE
Tecsol Liquid Ice-50 sulattaa jään sekä lumen tehokkaasti, nopeasti,ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.	

Biologisesti hajoava Tecsol Liquid Ice-50 on palamaton, myrkytön ja turvallinen käyttää.	

Tuote sisältää korroosioinhibiittoreita, ehkäisten ruostumisen ja hapettumisen. Tuote ei tahraa lattiapintoja.	

Tecsol Liquid Ice-50 -jäänsulatusliuoksen käyttökohteita ovat esimerkiksi sisäänkäyntien metalliritilät,	

lastauslaitureiden metalliportaat, sillat sekä kaiteet ja katot - eli kohteet joissa jää ja lumi ovat haitaksi ja	

liuoksella on selviä etuja raemaisiin jäänsulatusaineisiin verrattuna. Tuote levitetään käyttökohteeseen esim.
paineruiskulla. Sulattaa jäätyneen hiekoitushiekan.Avaa jäätyneet viemärit.	

Lähes kaikki materiaalit sopivat yhteen Tecsol Liquid Ice-50 -jäänsulatusliuoksen kanssa.	

Sekoitus-suhteet:	

100% seoksen jäätymispiste -58 astetta	

80% seoksen jäätymispiste -35 astetta	

70% seoksen jäätymispiste -25 astetta	

60% seoksen jäätymispiste -20 astetta	

50% seoksen jäätymispiste -15 astetta	


!

Pakkauskoot 10 / 25 ltr	
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TECSOL VIEMÄRINHOITO	

TECSOL PUTKIRASSI
Tecsol Putkirassi on kehitetty erityisesti ammatti- ja laitoskäyttöön.	

Putkirassi on erittäin tehokas putkenavausneste, joka omaa erittäin korkean	

ominaispainon. Putkirassin ominaispainon avulla tuote tunkeutuu hyvin saippua, rasva,	

hius yms tukkeutumiin. Putkirassi sisältää kaliumhydroksidia 50%. 	

Putkirassi on lähes hajuton, taloudellinen ja nopea ratkaisu vaikeiden tukkeutumien aukaisuun.	

Nestemäisenä tuote ei jätä kivettymiä putkien seinämään, vaan huuhtoutuu helposti	

pois huuhteluveden mukana.	

pH 13,5	

Pakkauskoot 20 x 500ml ja 4 x 5 ltr	


TECSOL RAERASSI
Tecsol Raerassi on tehokas, taloudellinen ja nopea ratkaisu viemärien aukaisuun.	

Raerassi sopii erityisen hyvin keikkamiehen työkaluksi putkien aukaisuun, sillä tuotetta	

voidaan säilyttää pakkasella myös huolto-autoissa. Säännöllisesti käytettynä Raerassi	

estää putkien tukkeutumat ja estää hajuhaittojen syntymiset.	

Raerassi sopii myös mekaanisesti käytettävien työkalujen kanssa, estäen rasvojen	

ja muiden orgaanisten likojen tarttumisen työkaluihin.	

Sisältää kaliumhydroksidia 97%.	

Ei suositella alumiini- tai sinkkivalmisteisiin putkistoihin.	

pH 13.5	

Pakkauskoot 20 x 500 ml / 4 x 5 ltr	


TECSOL RAJURASSI
Tecsol Rajurassi erittäin tehokas nestemäinen viemärinavaaja ammattikäyttöön. 	

Lähesmahdottomat tukokset avautuvat hetkessä. Tuote on erittäin tehokas nestemäinen	

viemärinavaushappo, jota voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisevään viemäreiden	

kunnossapitoon, että tukkeutuneiden putkien aukaisuun. Rajurassi sulattaa nopeasti	

viemäriin kertyneet rasvat ja tukkeutumia aiheuttavat kiinteät aineet.	

Monikäyttöinen: poistaa rasvasta, kattilakivestä, ruosteesta, saippuasta,	

pesuaineista, hiuksista, paperista, terveyssiteistä, lietteestä, kahvinporoista ja	

monista muista orgaanisista aineista aiheutuvat tukokset.	

Rajurassin kehittämä lämpö sulattaa rasvan ja saippuan, sekä liuottaa kemiallisesti	

orgaaniset tukokset kuten ruosteen ja kattilakiven. Heti käyttövalmis, ei vaadi erillistä	

sekoittamista.	


!

Pakkauskoot 20 x 500 ml	


TECSOL HAJUSTOP
Tecsol Hajustop estää vesilukkojen ja kaivojen kuivumiset ja niistä johtuvat	

hajuhaitat. Hajustop estää myös bakteerien ja homekasvujen syntymiset vesilukoissa.	

Tuote huuhdellaan kuumalla vedellä pois käytöstä, kätevästi suoraan viemäriin.	


!

Pakkauskoot 12 x 500 ml	


Tecsol Oy - www.tecsol.fi

PUTKIBIOPLUS

PutkiBioPlus on eläviin mikrobikantoihin perustuva jätevesien hoitoaine.
PutkiBioPlus on uuden sukupolven biologinen putkistojen, rasvanerottimien, lietekaivojen ja
panospuhdistamoiden puhdistusjärjestelmä, joka on syntynyt vuosien tuotekehityksen tuloksena.
Tuotteen teho on ylivoimainen aikaisemmin markkinoilla olleisiin tuotteisiin verrattuna.
PutkiBioPlus on 100 % Luonnonmukainen biologinen menetelmä viemäreiden ja rasvanerottimien haju- ja
rasvaongelmien ratkaisuun.
Ennaltaehkäisee putkistojen tukkeutumisia, vähentää hajuhaittojen syntymistä ja pidentää rasva-, liete-, ja
pumppukaivojen tyhjennys- ja hoitotarvetta.
PutkiBioPlus hajoittaa luonnonmukaisesti orgaaniset jätteet ja poistaa epämiellyttävät hajut.
SUOSITELLAAN KÄYTETTÄVÄKSI:
• Ravintoloissa, hotelleissa, kylpylöissä
• Kauppakeskuksissa
• Leipomoissa
• Lihankäsittelylaitoksissa ja muualla
elintarviketeollisuudessa
• Sairaaloissa
• Kouluissa
• Päiväkodeissa
• Laivoilla
• Ja kaikkialla missä valmistetaan teollisesti ruokaa
• Asuinkiinteistöissä (omakotitalot, kerrostalot, jne.)
viemäreiden hajuongelmien poistoon ja
jävesijärjestelmien toiminnan tehostamiseen.

Pakkauskoot: 12 x 1ltr
20ltr Astia
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KIINTEISTÖNHOITO	

TECSOL RIKKAVEX
Ympäristöystävällinen Tecsol Rikkavex rikkaruohojen poistoaine on turvallisempi vaihtoehto käyttäjälle sekä ympäristölle.	

Tuote on tehokas ja nopea vaikutteinen.	

Laimentamaton tuote aiheuttaa rikkaruohojen kuihtumisen nopeasti,
pitkäaikaisempi vaikutus saadaan aikaan, kun ainetta käytetään laimennettuna. Kasvillisuus tuhoutuu vain siltä kohtaa mihin tuotetta ruiskutetaan. Käytetään rikkaruohojen poistoon puutarhoissa, ajoluiskoilla,	

teidenvarsilla, puistoissa, golfkentillä, hautausmailla yms.	

Ei imeydy maaperän kautta juuristoihin.	

Tuotteen käyttö ei vaadi varoaikoja tai käsiteltyjen alueiden aitaamista
tms. varoitusmerkintöjä. Tuote sisältää etikka, viini ja sitruunahappoja.	

Täysin biologisesti hajoava. pH-arvo n.2	

Levitetään matalapaineruiskulla, kastelukannulla tms.	

Käytettävä sopivia suojaimia tuotetta levitettäessä.	

Annetaan vaikuttaa n. 12-15 tuntia. Vältä sateella levittämistä.	


!
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Ensimmäinen kerta: laimentamattomana.	

Jatkuva torjunta: 1 osa Rikkavex torjunta-ainetta, 3-4 osaa vettä.	

Riittoisuus n. 6-8 m2 / litra.	

	

Pakkaus 25 ltr	


TECSOL LEVÄN-, HOMEEN-, SAMMALEEN POISTOAINE
Levän, sammaleen, homeen altistamien pintojen puhdistamiseen sekä	

ennaltaehkäisevään käsittelyyn. Tehokas puhdistusaine, joka vaivattomasti poistaa levä-, sammal-, home- sekä sienikasvustoa.	

Hellävarainen kaikille materiaaleille - Biologisesti hajoava.	

Tuotetta käytetään myös ennaltaehkäisevänä suojana estämään	

kasvuston uudelleen muodostumisen em. pinnoilta.	

Käsittely antaa jopa 5 vuoden suojavaikutuksen.	

Suihkuta tai sivele pintaan runsaasti ja jätä aine pintaan vaikuttamaan.	

Lika häviää itsestään muutaman päivän sisällä ilman erillistä	

vesihuuhtelua, ja pintaan jätetty aine toimii ennaltaehkäisevästi.	

Paksut lika tai kasvustokerrokset voidaan poistaa ensiksi	

korkeapainepesulla, kaapimalla tai harjaamalla. Kuolleen kasvuston	

poistaminen halutessa samoin menetelmin.	


!

Sekoitussuhde: 1 osa tuotetta - 1-3 osaa vettä. Voidaan käyttää myös	

raakana, jolloin vaikutus on nopeampi ja ennaltaehkäisevä vaikutus	

pidempi. Ei saa jäätyä	


!
Pakkaus 25 ltr	

!
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INSTAMAK 5 ASFALTINPAIKKAMASSA
Yksikomponenttinen erittäin kestävä asfaltinpaikkausmassa. 	

Tuote on heti käyttövalmis, koska se ei sisällä erillisiä, sekoitettavia komponentteja. 	


!

Tuotteella paikattu pinta voidaan otaa heti käyttöön, esimerkiksi lentokentällä 	

liikenne voi jatkua heti paikkauksen jälkeen. 	

Tuote kestää ankarissakin olosuhteissa, tarttuu sekä kuivaan että märkään pintaan, ja
sitä voidaan käyttää jopa -40 asteen lämpötilassa. 	

Instamak 5 ei tarvitse mitään erillistä pohjustusta, tai erikoistyökaluja.	


!
-Raekoko 0 - 8 mm Kuopan syvyys alkaen 25 mm	

!

Käyttökohteet: Lentokentät, bussiterminaalit/parkkipaikat
jne.	

Tuote soveltuu asfaltti-, betoni-, tiili- ja kivipinnoille.	


!
Pakkauskoko: 25kg astia (lavalla 24 astiaa)	

!
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