Ongelmana kiinnittynyt lika?
Vaikeaan likaan tarvitaan järeitä ratkaisuja!

Onko pinttynyt lika haaste?
Pinttynyt lika vaatii järeitä ratkaisuja
Pinttyneiden jälkien ja kiinnittyneen lian puhdistaminen on aikaa vievää
ja vaivalloista. Oikeanlaisen tuotteen löytäminen on tärkeää, jotta lian
irrotus onnistuu naarmuttamatta puhdistettavaa pintaa.
PurActive - hellä pinnalle, kova lialle
Kun tarvitset hankaussienen pinttyneen lian poistamiseen, joka on samalla
hellävarainen pinnoille, valitse PurActive. PurActive yksinkertaisesti nostaa
lian pinnalta sen hankaamisen sijaan. PurActive on värikoodattu ja helppo
huuhdella.
Perinteiset hankauslevyt ja -sienet
Valitse hankauslevy pienten seinäpintojen, sileäpintaisten kalusteiden
ja lattioiden sekä portaiden pesuun. Pestävän kohteen materiaali ja
lika vaikuttavat valittavan hankauslevyn karkeuteen. Hankauslevyissä
karkeus-asteet ovat pehmeä (valkoinen), keskikarkea (vihreä ja sininen) ja
karkea (musta).

Hankaussienet kiinnittyneen lian poistamiseen keittösiivouksessa. Valitse
valkoinen (pehmein) tai sininen hankaussieni saniteetti-, posliini-, lasi- ja
maalatuille pinnoille, ja vihreä, joka sisältää hioma-ainetta, vain naarmuuntumattomille pinnoille.
Ongelmanratkaisijat
Kirjoittiko joku vahingossa pöydän pintaan? Jättivätkö mustat kengät
jälkiä lattiaan? MiraClean poistaa vaikeimmatkin tahrat ja jäljet vaivattomasti.
Keittiöapuri
Perinteisten hankaussienten ja -liinojen lisäksi meillä on apuväline kiinnipalaneen rasvan ja ruuantähteiden puhdistamiseen - Teräslankapesin Inox.
Puhdista suuret, avoimet pinnat hankaavalla kalustemopilla
Safetymoppi on hyvä vaihtoehto puhdistettaessa suurempia pintoja,
kuten suihkutiloja.

Valitse oikea tuote
kiinnittyneen lian irrottamiseen

Naarmuttamattomat pesimet*

Inox

Hankauslevy
(sininen/vihreä/
musta)

Hankaussieni 307

Swep Safetymoppi
/ käsimoppi

Hankauslevy
(valkoinen)

MiraClean

PurActive

Millaista pintaa aiot siivota? On erittäin tärkeää valita oikeanlainen kiinnittyneen lian irrottaja
puhdistettavan pinnan mukaan. Ole varovainen, ettet naarmuta herkkää pintaa.

Hankaavat pesimet

Millaiselle lialle?



- Kenkien jättämät jäljet / piirrokset
- Pinttynyt lika ja tahrat
- Kalkki- ja saippuajäämät
- Rasva- ja kahvitahrat
- Kiinnipalanut rasva ja ruuantähteet















































Millaisille pinnoille?
- Puu / laminaatti
- Ruostumaton teräs
- WC / allas
- Kosteiden tilojen pysty- ja kalustepinnat
- Padat ja kattilat (rauta, valurauta, alumiini)
- Teflon
- Kestävät lasi- / keramiikka- / posliinipinnat
- Grilli / parila





































Toimitilat:
vaihtoehto =
 Mainio vaihtoehto  Soveltuu pinnalle
 Paras
asiakkaiden suosikki
Yleiset toimitilarakennukset

harkiten, pinta
/
 Käytä
 Naarmuttava
saattaa naarmuuntua.
ei tehtävälle otollinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset

* Vaikka pesin on naarmuttamaton tulee sitä aina ensin testata huomaamattomalla pinnalla/alueella.

Hotellit, ravintolat, keittiöt

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Oy /
Vileda Professional - osa Freudenberg-yhtymää
Vileda Professional tarjoaa innovatiivisia ja korkealaatuisia siivousvälineitä ja
-ratkaisuja puhtausalan ammattilaisille kaikissa asiakassegmenteissä.
Yrityksellä on oma myyntiorganisaatio lähes kaikissa Euroopan maissa sekä
laaja myyntiverkosto muissa maanosissa. Vileda Professional on osa
Freudenberg-yhtymää, joka on perheomistuksessa oleva monitoimialayritys.

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Oy
Vileda Professional, Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo
Puh. 0424 2861
www.vileda-professional.fi • asiakaspalvelu@fhp-ww.com

