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TUOTE-ESITE
AMMATTILAISOSTAJILLE

Kemikaalit käsinpesuun ja
automaattipesuloihin



PESUAINEET

Supermafrasol

Erittäin vahva ammattilaispesuaine pinttyneeseen likaanSupermafrasol on todella vahva

antistaattinen pesuainetiiviste. Pinta-aktiiviset aineet poistavat tehokkaasti rasvaa,

dieselvalumia, karstoja ja pakokaasunokea. Supermafrasolia voidaan käyttää puhdistamaan

ajoneuvoja, kaivinkoneita, säiliöitä, tankkeja, työpajakoneita, moottoreita, ja kaikkia muita

pintoja, jotka vaativat tehokkaan puhdistuksen.

Supermafrasol Foam

Supermafrasol Bifase

Tuote sisältää pinta-aktiivisia aineita, jotka liuottavat kaikentyyppistä likaa, kuten rasvaa,

kuraa, dieselöljyä, nokea jne. Soveltuu käytettäväksi henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen

pesuun, kun lika on erittäin piintynyttä ja ei haluta käyttää pesusientä. Tuote soveltuu myös

erinomaisesti maansiirtokoneiden-, konttien-, tankkien- ja pressukalustonpesuun, sekä

pintojen puhdistukseen, missä tarvitaan maksimaalista puhdistustehoa.

Tämä tuote sisältää pinta-aktiivisia aineita, jotka liuottavat kaikentyyppistä likaa, kuten rasvaa,

kuraa, dieselöljyä, nokea jne. Soveltuu käytettäväksi henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen

pesuun, kun lika on erittäin piintynyttä ja ei haluta käyttää pesusientä. Tuote soveltuu myös

erinomaisesti maansiirtokoneiden-, konttien-, tankkien- ja pressukalustonpesuun, sekä pintojen

puhdistukseen, missä tarvitaan maksimaalista puhdistustehoa.

Supermafrasol Bifase Strong

Erittäin vahva ammattilaispesuaine pinttyneeseen likaanSupermafrasol on todella vahva

antistaattinen pesuainetiiviste. Pinta-aktiiviset aineet poistavat tehokkaasti rasvaa,

dieselvalumia, karstoja ja pakokaasunokea. Supermafrasolia voidaan käyttää puhdistamaan

ajoneuvoja, kaivinkoneita, säiliöitä, tankkeja, työpajakoneita, moottoreita, ja kaikkia muita

pintoja, jotka vaativat tehokkaan puhdistuksen.



PESUAINEET

Unika Hydrocoating Wax

Innovatiivinen ja pitkäkestoinen nanosuoja ja vesitiivis vaahtovaha, joka suojaa autoa ilmansaasteilta. Antaa

kiiltävän ulkonäon, joka kestää vähintään 15 päivää. Optimaalinen vaihtoehto kaikille pesutavoille. Sopii

itsepalvelupesuun, laitepesuun ja pesukaduille. Vettä hylkivät ominaisuudet takaavat hyvän näkyvyyden

ajettaessa.  Muodostaa tiiviin ja pitkäkestoisen vaahdon, joka kiinnittyy optimaalisesti ajoneuvoon.

Vaikuttavat vaahtoutumisominaisuudet takaavat loistavan ulkonäön. 

Unika PR 1

Kehittynyt pesuaine, joka takaa parhaan mahdollisen tehon niin tielikaa, hyönteisiä kuin rasvaakin

vastaan. Takaa täydellisen ja perusteellisen puhdistuksen. Soveltuu myös automaattipesuloihin, joissa

ei ole käytössä single-product puhdisusaineharjoja, kuten PDQ tai Laserwash. Pitää toimitilat,

materiaalit, pesusienet ja Carlite-harjat puhtaina. Täysin turvallinen alumiinilla ja kumilla.

Unika Lotus PO2

Pinnoite, joka edesauttaa kuivumista ja antaa paitsi syvän kiillon, myös hyvän

vedenhelmeilyn. Sopii pesuainelevittimille ja painepesureille. Erinomainen työkalu

automaattipesuloihin ja kontaktittomaan pesuun.

Soveltuu käyttöön kaikenvärisillä autoilla, mutta on erityisen hyvä apuvaline mustan

auton pesuun. Saa mustan auton kiiltämään ja katseet kääntymään erittäin tehokkaasti.

Shampoo on koostumukseltaan erittäin tiivis ja riittoisa. Auton pesu on paitsi nopeaa,

myös kustannustehokasta.

Ultima Shampoo Conditioner



PESUAINEET

Vaahtoava esipesushampoo Jedy 2 soveltu kaikenlaisille ajoneuvoille. Turvallinen

myös muovipinnoilla, puhdistaen tehokkaasti myös vaikeaa likaa, kuten rasvaa,

savusumulaskeumia ja polttoainejäämiä. Paksu vaahto kuivuu hitaasti ja on helppo

huuhdella. 

Bitumsolv Evo

Teollisten ajoneuvojen shampoo Bitumsolv Evo poistaa vaikeimmatkin pikitahrat ja

rasvalian, myös öljytankkien ulkopinnoilta. Tuotteen äärimmäinen puhdistusteho

tekee siitä korvaamattoman työkalun tietyökoneiden ja teollisuuskaluston

puhdistukseen. 

Daytona

Nopea ja helppokäyttöinen vahashampoo, joka nopeuttaa merkittävästi auton pesua ja

vahausta. Poistaa tehokkaasti likaa ja jättää pesun jäljiltä vahakerroksen, joka suojaa

auton korin ja peittää pieniä vaurioita, kuten hologrammeja. Nopea Daytona hajottaa

lian nopeasti eikä edellytä hankaamista - levittäminen ja huuhtelu painepesurilla

riittää.

Taxi XL

Nopeaan ja helppoon pesuun tarkoitettu kiiltopesuaine. Soveltuu erinomaisesti

ajoneuvoille, joita pestään usein. Kiiltopesuaine jättää nimensä mukaisen

lopputuloksen ajoneuvojen normaaleille pinnoille. Soveltuu käytettäväksi erityisesti

talvikausina.

Jedy 2 Superfoam



VANNEPESU

Voimakas pesuaine vanteille, korille, tankkereille, konteille, rakennuksille ja

pesutunneleille. Poistaa vaivattomasti suolaa, kalkkia, magnesiumia, rautaa ja muuta

epäorgaanista likaa.  Soveltuu pesuainelevittimille ja painepesureille. Erinomainen

työkalu kontaktittomaan pesuun. 

Cromobrill

Tehokas ruosteen ja raudanpoistaja metallipinnoille sekä teräs- ja magnesiumosille.

Monipuolinen puhdistusaine raskaille ajoneuvoille, tankkereille, alumiiniperälavoille ja

ruostumattomalle teräkselle. Erityisen hyödyllinen pitkään varastoiduille ajoneuvoille.

Jättää pinnat kirkkaiksi. Soveltuu hyvin kontaktittomaan pesuun. 

Mag Wheel

Tehokas vannepesuaine, joka antaa kiiltoefektin teräs- ja alumiinivanteille. MAG

WHEEL G2 on suunniteltu erikoistuotteeksi puhdistamaan kaikentyyppisiä teräs- ja

alumiinivanteita sekä antamaan näyttävän kiiltoefektin. Se liuottaa tehokkaasti

jarrupölyä ja ruostepiintymiä, palauttaen näin vanteet alkuperäiseen loistoonsa. Mag

Wheel voidaan käyttää myös pölykapseleiden puhdistukseen.

P-Ray

P-Ray:n ainutlaatuisen ja erittäin tehokkaan koostumuksen ansiosta se pystyy irrottamaan

rautahiukkaset pinnalta pelkällä vesihuuhtelulla. P- Ray:llä voidaan puhdistaa myös herkempiä

vannepintoja, jotka usein vahingoittuvat vahvoilla pesuaineilla pestessä. Perusteellinen vanteiden

pesu ei ole koskaan ollut näin helppoa, kiitos tasapainotetun pH (5,5) koostumuksen. P-Ray:tä

voidaan käyttää myös koko autoon rautakertymien poistamiseen.

Ultrakal 2G



SISÄPESU+LASIT

Pulimoquettes Oxygen

PTekstiilipuhdiste käsi- ja konekäyttöön. Pulimoquettes Oxygen on korkealaatuinen

tiiviste, joka puhdistaa tehokkaasti kaikki tekstiilipinnat, lian määrästä riippumatta.

Lähes vaahdottoman koostumuksensa ansiosta, erinomaisen lopputuloksen voi

saavuttaa käsin- ja koneellisesti puhdistaen.

Pro Extractor Shampoo

Matalavaahtoinen tekstiilinpesuaine. Puhdistaa ja raikastaa pestyt pinnat, ja jättää

miellyttävän omenan tuoksun. Sisältää myös kirkasteaineita,  jotka palauttavat

tekstiilien alkuperäisen raikkaan puhtauden. Ei jätä pesuainejäämiä. Suunniteltu

erityisesti verhoilupesukoneille vaativiin tehtäviin. 

Pulimax

Pulimax on täydellinen puhdistaja auton penkeille, muoviosille ja kaikille muille

pestävillä sisäpinnoille. Se liuottaa likajäämät auton penkeistä ja verhoiluista, poistaen

epämiellyttävät tuoksut ja samalla desinfioiden pinnat.

Cristalvetro

Cristalvetron uuden sukupolven pinta-aktiiviset aineet toimivat nopeasti ja liuottavat

tehokkaasti kaikenlaista likaa tuulilasilta ja muilta lasipinnoilta. Poistaa muun muassa

savusumun ja savun jälkiä, kaikenlaista rasvaa, hyönteisiä ja vahajäämiä. Palauttaa

lasille sen alkuperäisen kirkkauden.


