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TEKSTIILILATTIOIDEN PUHDISTUS- JA TAHRANPOISTOAINEET 
 

Formula 90, jauhemainen pesuaine tekstiililattioille ja kalusteverhoiluille painehuuhtelukoneisiin 
   

Tehokas ja taloudellinen pesuaine kokolattia- ja irtomattojen sekä tekstiilikalusteiden 
puhdistukseen 

 Soveltuu käytettäväksi kaikissa painehuuhtelukoneissa.  
Käytetään villa/keinokuitu ja keinokuitu materiaaleilla. Käyttöliuoksen pH 9-10.6. Raikas 
tuoksu. 
Annosteluohje: Annostellaan suhteessa 1-2 mitallista (30-60 gr) /20 litraa vettä 
painehuuhtelukoneen säiliöön. Sekoitetaan hyvin. Vaihtoehtoisesti voit sekoittaa pesuaineen 
veteen erillisessä astiassa.  
Voidaan annostella lämpimään sekä kylmään veteen. Lämmin tai kuuma vesi parantaa 
puhdistustulosta. Hinta 2,5 kg 38,00 € alv 0 % ja 10 kg 125,00 € alv 0 % 
 

Professional Spot Lifter, tehokas yleistahranpoistoaine tekstiililattioille ja kalusteverhoiluille 
 

Tehokas tahranpoistoaine, mutta ystävällinen tekstiilikuiduille.  
 
Suunniteltu mahdollisimman tehokkaaseen tahranpoistoon matoilta ja tekstiileiltä. 
Helppokäyttöinen tahranpoistaja! Aineen koostumuksella on pyritty optimoimaan 
tahranpoiston ominaisuudet, mutta samalla kuitenkin säilyttämään Professional Spot Lifter 
turvallisena herkimmillekin kuiduille. 
Annosteluohje: Sumuta suoraan tahralle ja imeytä tahra valkoiseen imukykyiseen 
siivousliinaan tai pese painehuuhtelukoneella tai jollain muulla menetelmällä. 
Sitruksinen tuoksu. pH 8.5-9.5. Hinta 19,90 € alv 0 %. 
 

DyeGone, tehokkain tahranpoistoaine kahvi- ja punaviinitahroille ja muille värjääntymille 
 
Erittäin tehokas, hapettava värjääntymien poistaja kaiken tyyppisille väriainetahroille.  
 
Tämä ainutlaatuinen, kaksiosainen tuotepakkaus on suunniteltu tahranpoistoon sitkeimmistä 
kahvitahroista orgaanisiin tahroihin, kuten appelsiinimehuun ja kolajuomiin, sekä 
väriainetahroihin, kuten hiusvärit tai muiden puhdistusaineiden ja WC-puhdistusaineen 
jättämät väritahrat. Soveltuu erinomaisesti nykyisillä julkisten tilojen 
tekstiililattiamateriaaleilla käytettäväksi Huuhtele villakuidut puhtaalla kylmällä vedellä, joka 
neutraloi tahranpoistoaineen ja huuhtelee sen pois. Tuotetta käytettäessä on käytettävä 
suojakäsineitä ja silmien- tai kasvojen suojainta. 
Tuote hajoaa käytön jälkeen vedeksi ja hiilidioksidiksi. pH 9.5-10.5. Tuoksuu voimakkaasti 
ammoniakille. Hinta 650 ml 68,00 € alv 0 % ja täyttöpakkaus 52,00 € alv 0 % 
 

Express Lane, tekstiililattioiden esikäsittelyaine kulku-urille ja tahra-alueille 
 

Erittäin tehokas ja taloudellinen kulku-urien ja likaisten alueiden esikäsittelyaine. 
 
Käytetään kokolattiamatoilla ja verhoilukankailla lian irrottajana ennen pesua 
painehuuhtelumenetelmällä. Soveltuu käytettäväksi villa/keinokuitu- ja keinokuitumateriaaleilla. 

pH 8,5-9,5.  
 
Annosteluohje: Ravista VOIMAKKAASTI ennen käyttöä. Annostele liuottimia kestävään 
painesumutinkannuun suhteessa 1:20-30 lämpimään tai kuumaan veteen. Hinta 3,78 L 52,75 € 
alv 0 % 


