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YLEISPESUAINEET

Yleispesu

Tehokas, lievästi emäksinen pesuaine, soveltuu käytettäväksi 
kaikilla vettä kestävillä pinnoilla. Oikein annosteltuna huuhtelu tarpeeton.

Annostus: 0,25-0,5 dl tiivistettä / 10 l vettä 
Koostumus: Tensidejä, fosfaatteja, kompleksointiaine, desinfiointiaine, väriaine

pH 9,0 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Tehopuhdistus

Vahvasti emäksinen erikoispuhdistusaine öljymäisen ja rasvaisen lian poistoon. 
Erinomainen teollisuuskäytössä.

Annostus: 1-20 % käsinpuhdistus
     1-10 % korkeapainelaitteissa

Koostumus: Tensidejä, silikaattia, vahvoja emäksiä, kompleksointiainetta,     
        glykoleja.

pH 13,0 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Ikkunapesu

Nopeasti kuivuva, jäätymätön puhdistusaine ikkunoiden, kaakeleiden, peilien, ym. 
puhdistukseen. 

Annostus: 1:1-1:10 käyttölämpötilasta riippuen
Tehoaineet: Isopropanoli

pH 9,0 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Maalarinpesu

Vahvasti emäksinen erikoispesuaine maalattavien pintojen pesuun. Poistaa lian 
peltikatoilta ja muilta rakennusten maalattavilta pinnoilta. Myös öljymäisen ja 
rasvaisen lian poistoon esim. teollisuudessa, huolto- ja korjaamotiloissa.
 
Annostus: 1-20 % käsinpuhdistus

      1-10 % korkeapainelaitteissa
Koostumus: Tensidejä, silikaattia, vahvoja emäksiä

pH 13,0 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa



DESINFIOIVAT PESUAINEET

Des Yleispesu

Miellyttävän tuoksuinen yleispesuaine desinfiointiin. Sopii myös saunan ja 
saniteettitilojen puhdistukseen. Oikein annosteltuna huuhtelu tarpeeton.

Annostus: 0,25-0,5 dl tiivistettä / 10 l vettä
Koostumus: Tensidejä, rasvanliuottimia, desinfiointiainetta, (KVAT), hajuste, 

        väriaine

pH 7,5 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Elintarvike Des

Emäksinen puhdistusaine elintarviketeollisuus- ja saniteettitilojen desinfiointiin. 
Soveltuu ruoanvalmistus- ja kuljetusastioiden sekä kylmähuoneiden ym. tilojen 
puhdistukseen. Alumiiniastioiden pitkäaikaista liotusta vältettävä.

Annostus: 0,25-0,5 dl / 10 l vettä
Koostumus: Tensidejä, fosfaatteja, kompleksointiainetta, natriumhypokloriittia

pH 9,0 Pakkauskoko: 5 litraa

Sanikloori 

Emäksinen, klooripitoinen puhdistusaine saunojen, suihkutilojen ja muiden 
kosteiden tilojen peruspuhdistukseen ja desinfiointiin. Vaatii huuhtelun.

Annostus: 0,25-0,5 dl / 10 l vettä
Koostumus: Tensidejä, hypokloriittia

pH 11,5 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa



HAPOLLISET PESUAINEET

Saniteetti

Vahvasti hapan puhdistusaine kaakeli- ja muille lasitetuille pinnoille. Sopii 
saostumien poistoon myös kivi- ja klinkkeripinnoilta. Vaati huuhtelun, tarvittaessa 
neutraloitava.

Annostus: 0,25-0,5 dl / 10 l vettä  jaksottainen käyttö

     1:1 tai sellaisenaan      saostumien poistoon
Koostumus: Tensidejä, fosforihappoa, desinfiointiainetta (KVAT), väriaine

pH 2,5 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Kalkinpoisto

Vahvasti hapan erikoispuhdistusaine jäähdytysjärjestelmien, astian- ja 
pyykinpesukoneiden sekä kahvinkeittimien ym. kalkin- ja ruosteenpoistoon.

Annostus: 1:1-1:10 vesilaimennos käyttökohteesta riippuen

Koostumus: Tensidejä, kompleksointiainetta, rasvanliuottimia, sulfamiinihappoa

pH 0,5 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Ruosteenpoisto

Vahvasti hapan erikoispuhdistusaine ruosteen ja pinttyneiden kalkkikerrostumien 
poistoon.

Annostus: 0,25-0,5 dl / 10 l vettä
Koostumus: Tensidejä, orgaanisia happoja, desinfiointiainetta

pH 1,2 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa



HYGIENIATUOTTEET

Nestesaippua

Ihoystävällinen, tuoksuva nestesaippua koko vartalon pesuun. Sopii käytettäväksi 
myös annostelulaitteissa.

Koostumus: Natriumlauryylisulfaatti SLS, kokamidi DEA, natriumkloridi, 
sitrushappo, fenoksietanoli, vesi, hajuste

pH 6,5 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Kielo

Helmiäishohtoinen, kielontuoksuinen suihkushampoo. Sopii käytettäväksi 
annostelulaitteissa. Laimennusta suositellaan.

Annostus: 1:1-1:10 vesilaimennos käyttökohteesta riippuen
Koostumus: Tensidejä, hajusteita

pH 6,5 Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Omena

Hellävarainen, useimmille hiustyypeille sopiva shampoo päivittäiseen käyttöön. 
Pesee hiukset puhtaiksi ja helposti kammattaviksi. Raikas omenan tuoksu.

Koostumus: Natriumlauryylisulfaatti SLS, kokamidopropyylibetaiini, kokamidi 
DEA, fenoksietanoli, parabeenejä, natriumkloridi, väriaine, hajuste

pH 5,0 Pakkauskoko: 1 litra

Niina

Täyteläinen, ihoa hellivä ja hoitava suihkushampoo koko vartalon ja hiusten 
pesuun. Laimennusta suositellaan.

Koostumus: Natriumlauryylisulfaatti SLS, glykolidistearaatti, kokamidi MEA, 
natriumkloridi, fenoksietanoli, parabeenejä, sitrushappo, vesi, hajuste, väriaine 

pH 6,0 pakkauskoko: 5 litraa

Terva

Perinteinen shampoo, joka on valmistettu aidosta luonnontervasta. Säännöllinen 
käyttö ehkäisee hilseen muodostumista.

pH 4,7 Pakkauskoko: 1 litra 



ASTIANPESUAINEET

Astianpesu

Riittoisa käsiastianpesutiiviste sisältää tehokkaasti rasvaa irrottavia ja helposti 
huuhtoutuvia synteettisiä tensidejä.

Koostumus: Tensidejä, väriaine, hajuste

pH 8,0 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Game

Vähänvaahtoava erittäin hyvin myös kovassa vedessa toimiva konetikiaine, joka 
sitoo tehokkaasti kalkkia ja rautaa pitäen näin koneen pesupinnat ja astiat puhtaina 
ruosteesta ja kalkista.

Annostus: ½-1 mitallista kotitalouskoneisiin, riippuen astioiden likaisuudesta
Koostumus: Fosfaatteja, silikaatteja, karbonaatteja, nonioniaktiivisia tensidejä, 
klooripohjaista valkaisuainetta

pH n.12 (1% käyttöliuoksessa) Pakkauskoot: 5 kg ja 10 kg

Silver Tabs

Helppokäyttöiset astianpesutabletit pesee astiat loistavan puhtaiksi. Tableteissa 
100 %:sti liukeneva suojakalvo.

Annostus: 1 tabletti / pesu  kotitalouskoneissa
Koostumus: Happipohjaisia valkaisuaineita, polykarpoksylaatteja, 
natriumdisilikaattia, natriumkarbonaattia, TAED, entsyymejä, väriaine

pH 10,5 (käyttöliuoksessa) Pakkauskoko: 100 tablettia

Konetiski

Pesuneste astianpesukoneisiin joissa pesuaineannostelija (mm. ravintolat). Koviin 
ja normaalivesiin. 
HUOM! Ei käsinpesuun eikä alumiinille.

Annostus: 1-2 dl / 100 l vettä
Koostumus: Natriumhydroksidi, kompleksinmuodostajia ja disperkointiainetta

pH 14,0 Pakkauskoot: 1 kg, 12 kg ja 30 kg

Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkaste edistää astioiden kuivumista tuottaen kirkkaan lopputuloksen.
PH 4,5 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa



PYYKINPESUAINEET

Pyykinpesu

Fosfaatiton nestemäinen pyykinpesuaine koneelliseen pesuun. Sopii käytettäväksi 
kaikissa lämpötiloissa (30-95°C). Myös käsinpesuun.

Annostus: 0,25-1 dl / konepesu
      0,5 dl / 20 l vettä käsinpesu

Koostumus: Tensidejä, synt. Saippua, kirkastetta

pH 8,5 Pakkauskoko: 5 litraa

TAIKA-Vaatepesu

Zeoliititon pyykinpesujauhe irroittaa tehokkaasti likatahrat ja poistuu hyvin 
huuhtelussa. Ei sisällä hajusteita eikä kirjopyykkiä haalistavia aineita. 
Valkopesuaine erikseen pakkauksessa. 30-95°C.

Annostus: 0,5-1 dl / koneellinen
Koostumus: Enstyymejä, fosfaatteja, karbonaatteja

pH 10 Pakkauskoot: 8 kg ja 20 kg

Hellä

Huuhteluaine poistaa staattisen sähköisyyden ja palauttaa vaatteiden alkuperäisen 
pehmeyden.

Annostus: n. 0,5 dl / koneellinen
Koostumus: Tensidejä, hajuste

pH neutraali Pakkauskoko: 5 litraa



LATTIANSUOJA-AINEET

Titaani

Itsekiillottuva, kulutusta kestävä metallisidosvaha laitoskäyttöön. Muodostaa 
kimmoisan, iskun- ja vedenkestävän pinnan. Soveltuu high speed 
-menetelmäkäyttöön.

Koostumus: Polymeerejä, PE-emulsiota, pehmitteitä, kuiva-ainepitoisuus n. 
23,2%.

pH 8,7 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Hoitovaha

Helppokäyttöinen, vahapitoinen puhdistusaine lattiapintojen päivittäiseen hoitoon. 
Poistaa lian ja jättää samalla ohuen, suojaavan kalvon lattian pintaan.

Annostus: 0,5-1 dl / 10 l vettä
Koostumus: Synteettisiä polymeerejä, synteettistä vahaa, hartsia

pH 8,5 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Saippuavaha

Helppokäyttöinen, saippuapitoinen puhdistus- ja hoitoaine lattiapintojen 
päivittäiseen hoitoon. Sopii erityisesti kivi- ja mosaiikkilattioille sekä 
kalvopintaisille muovimatoille.

Annostus: 0,5-1 dl / 10 l vettä

Koostumus: Tensidejä, saippuaa, PE-emulsiota, vahaemulsiota, 
kompleksointiainetta, hajustetta

pH 8,5 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Vahanpoisto

Voimakkaasti emäksinen vahanpoistoaine erittäin pinttyneiden vahakerrosten 
poistoon. Käytetään joko sellaisenaan liotukseen, jolloin poistetaan irronneet 
kerrostumat ensin lastalla ja sitten huuhdellaan perusteellisesti vedellä tai 
liuoksena normaaliin vahanpoistoon.

Annostus: 1-20 % käsinpesu ja korkeapainelaitteissa
Koostumus: Tensidejä, silikaattia, vahvoja emäksiä, kompleksointiainetta, 
glykoleja

pH 13 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa 



KÄSIENPESUAINEET

ST-Puhdaskäsi

Tehokas käsienpesuaine korjaamo- ym. rasvan ja lian poistoon. Hierotaan kuiviin 
käsiin, jonka jälkeen huuhdellaan vedellä. Sopii käytettäväksi annostelijoissa.

pH 10 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Taina

Antiseptinen käsienpesuaine päivittäiseen käyttöön. Ei kuivata ihoa vaan sisältää 
ihonhoitoaineita, kosteusaineita ja antiseptisia aineita. Sopii konttoreihin, 
hotelleihin ja muihin julkisiin tiloihin. Miedon tuoksuinen.

Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa

Textra

Käsienpesuaine vaativaan käyttöön. Sisältää pieniä rakeita, jotka puhdistavat 
tehokkaasti rasvan, öljyn, noen, terva, pihkan ja muun vaikean lian. Sopii 
pesuaineannostelijoihin. Ei sisällä liuotinaineita. Tuoksuna raikas lime. 

Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Tufstuf

Antiseptinen käsienpesuainetiiviste vaativaan käyttöön. Poistaa vaikeat tahrat 
hellästi ihoa hoitaen. Voidaan käyttää myös koko vartalon pesuun laimennettuna 
vedellä. Ei sisällä silikonia eikä parabeenejä. Edullinen käytössä.

Annostus:   1:4      vaikea lika
     1:1-2   hyvin pinttynyt lika

Pakkauskoko: 1 litra ja 5 litraa



AUTOKEMIKAALIT

ST-0401 Vahashampoo

Runsaasti vahaa sisältävä vahashampoo pesee ja vahaa samalla kertaa. 
Vesiliukoinen, luonnossa hajoava eikä sisällä liuotinaineita.

Annostus: 1 dl / 10 l lämmintä vettä           Pese auto normaalisti, 
         huuhtelu kylmällä vedellä

Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Kalustonpesu

Pesuaine autojen, raskaankaluston ja työkoneiden  pesuun. Poistaa tehokkaasti 
pinttyneen lian, rasvan, saven, pikitahrat, ym.

Annostus: 1:100   vähän likaa                        Myös painepesureihin
      1:30     normaalia likaisempi
      1:3       pinttynyt lika

Pakkauskoot: 5 litraa, 10 litraa, 25 litraa ja 200 litraa

AV-Liuotin

Liuotinaine rasvan, öljyn, pien ja maantiesuolan poistoon autoista, moottoreista, 
kuormapeitteistä, koneista, ym. 

Annostus: Laimentamattomana, mieluiten kuivalle pinnalle. Levitetään 
matalapaineruiskulla, sienellä tai vastaavalla. Aromaattipitoisuus alle 2%.

Pakkauskoot: 1 litra, 5 litraa, 25 litraa ja 200 litraa

Wash'n Wax

Neutraali paksuhko vahashampootiiviste autonpesuun. Poistaa pinttymät ja lian 
maali- ja lasipinnoilta samalla vahaen autosi. Myös painepesureissa käytettäväksi.
Biologisesti hajoava.

Annostus: 1 dl / 15 l lämmintä vettä Pese auto normaalisti,
huuhtelu kylmällä vedellä

Pakkauskoko: 10 litraa



Focus (Arrow Solutions)

Syvätehoinen voimakas pesuainetiiviste. Puhdistaa tehokkaasti vaikeankin lian ja 
jättää pinnan täysin kirkkaaksi.

Annostus: 1:100 maalattu/lakattu pinta, ikkunat
     1:30 linoleum, vinyyli, nahka, muovi

Pakkauskoko: 5 litraa

Interior Trim  (Nielsen)

Erityisesti suunniteltu puhdistamaan autojen sisätilojen muovipinnat ja varusteet. 
Parantaa ja palauttaa pintojen värin antaen antistaattisen viimeistelyn ja 
luonnollisen kiillon. 
HUOM! Ei ohjauspyörään, polkimiin tai muihin sellaisiin pintoihin, joihin ei 
haluta liukasta pintaa. 

Suihkepullo 500 ml.

Haju veks  (Perfect)

Ammattikäyttöön tarkoitettu hajunpoistaja. Ei peitä hajuja vaan reagoi 
voimakkaasti typpi- ja rikkiatomeita sisältävien epämiellyttävien tuoksujen kanssa 
(virtsa, oksennus, eläinhajut,..) Käyttökohteet taksit, bussit, rappukäytävät, 
saniteettitilat, jne. Biologisesti hajoava. 

Suihkepullo 500 ml.

LISÄKSI TUOTEVALIKOIMASSA:

► Tuulilasinpesunesteet
– Car Optia (-54°C)
– Selvännäkijä (-42°C)
– Polaric 33 (-33°C)

► Pakkasnesteet

► Polttoaineen jäänestoaineet



ERIKOISTUOTTEET

Uuni-Grillipesu

Emäksinen erikoispuhdistusaine grillien kiinnipalaneen öljy- ja rasvalian poistoon.
Suihkutetaan puhdistettavalle pinnalle, laite tai uuni lämmitetään n. 70°C, 
annetaan aineen vaikuttaa n. 15 min. Ja huuhdellaan pinta perusteellisesti 
runsaalla vedellä. Ei sovellu alumiini- tai lakattujen pintojen puhdistukseen.

Koostumus: Tensidejä, kompleksointiainetta, kaliumhydroksidia

pH 14,0 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Asetoni

Monipuolinen asetoni sopii niin rasvaliuottimeksi kuin lakkaohenteeksi. Poistaa 
kynsilakat ja tarraliimat. Kotitalous- ja ammattikäyttöön.

Pakkauskoot: 1 litra ja 10 litraa

Pika-LP

Liuotinseos, joka on tarkoitettu autokorin ulkopuoliseen nopeaan puhdistukseen. 
Poistaa liiman, bitumin, rasvat ja öljyt. Ammatti- ja teollisuuskäyttöön.

Pakkauskoko: 1 litra

Erase

Puhdistaa musteet ja maalit erilaisilta pinnoilta, kuten tiilestä, lasista, metallista, 
keramiikasta, ym. Mukana sumutinosa.

Pakkauskoko: 650 ml

Meri-Petro

Korkealuokkainen valopetrooli-valmiste käytettäväksi lämmittimissä, lampuissa ja 
muissa laitteissa, joihin valmistaja suosittelee valopetroolin käyttöä. Palaa 
puhtaasti ja hajuttomasti.

Pakkauskoot: 1 litra, 5 litraa, 10 litraa ja 200 litraa



Viemäri-Viljo

Tehokas erikoisaine tukkeutuneiden viemäreiden aukaisuun. Syövyttää maalattuja 
pintoja, sinkkiä ja alumiinia. Ei syövytä muovia.
Kaadetaan pieninä annoksina viemäriin, lisätään vettä ja annetaan vaikuttaa. 
Huuhdellaan kuumalla vedellä ja toistetaan tarvittaessa.

Pakkauskoot: 1 kg ja 5 kg

Hajustop

Hajunestoaine estää vajaakäytöllä olevan lattiakaivon kuivumisen, estäen näin 
epämiellyttävien hajujen leviämisen huoneistoon (esim. vapaa-ajan asunnot). 

Annostus: 1-2 dl / vedellä täytetty kaivo
Koostumus: Pitkäketjuisia alkaneja, hajustetta

pH 14,0 Pakkauskoot: 1 litra ja 5 litraa

Juho Jääntuho

Jäänsulatusaine tehokkaaseen jään poistoon. Käyttökohteena kaikki kulkuväylät, 
portaat, lastauspaikat, viemärit ja rännit. Eläin- ja ympäristöystävällinen. 
Käytetään sellaisenaan tai hiekkaan sekoitettuna. Toimii parhaiten max. -7°C. 
Ei sisällä suolaa. 

Pakkauskoot: 5 litraa ja 10 litraa

Tehokomposti

Kompostinheräteaine, joka nopeuttaa kompostoitumista tehokkaasti. Sisältää 
typpeä, jota kompostin pieneliöt tarvitsevat ravinnokseen. Myös omenan 
muumiotaudin hävittämiseen ja torjuntaan. Luonnonmukainen ja biologisesti 
hajoava. 

Annostus: Sellaisenaan kompostikäyttöön / kantojen lahottamiseen
     5 % vesiliuos muumiotaudin torjuntaan

Pakkauskoko: 5 litraa



SIIVOUSTARVIKKEET

EKO-Metriliina

Puukuidusta valmistettu siivousliina kaikkeen pyyhkimiseen. Rullasta saa 
kätevästi leikattua itselleen sopivan kokoisia paloja ja liinat ovat pitkäikäisiä, 
voidaan pestä koneessa (jopa 90°C) muun pyykin mukana. Tarpeettomaksi 
käyneen liinan voi joko polttaa tai kompostoida. 

Pakkauskoko: 5 metriä / rulla

Talous- ja wc-paperit

Ikkunakuivaimet + vaihtokumit

Lattianpesimet ja -kuivaimet

Solukuivaimet ja nivelsolukuivaimet

Välinevarret

Kuituliinat

Käsineet
– vinyyli
– nitriili

Suihke- ja pumppupullot

Roska- ja jätesäkit

Jos jotain jäit vielä kaipaamaan, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. 
Haluamme, että löydät kaiken tarvitsemasi.

0500-743 526 myynti@simotuote.fi Lokintie 4 MYNÄMÄKI

mailto:myynti@simotuote.fi

