
 
 
 
Sauna on suomalaisten asujien kaikkein pyhin, josta on syytä pitää hyvää huolta. 
Puhtaassa ja suojatussa saunassa löylykin maistuu makeammalle. 
Saunatuotteistamme löydätte puhdistusaineita sekä päivittäiseen että vaativampaan 
käyttöön. Lisäksi tarjoamme suojausaineet kaikille saunan puupinnoille. Uutta 
ilmettä saunalle antavat sävytetyt öljymme, joiden sävyn voimakkuutta voitte itse 
säädellä käyttämällä yhden tai useamman kerroksen. 
 
EcoPrima Laudesuoja 
 
EcoPrima Laudesuoja on parafiiniöljypohjainen hoitoöljy saunan lauteiden, saunajakkaroiden ja muiden puupintojen hoitoon. Tuote on myrkytön, hajuton, väritön, 
eikä homehdu. Soveltuu myös tervalepälle. EcoPrima Laudesuojaa saa värittömänä tai sävytettynä.  
 

Käyttökohteet:  Soveltuu käsittelemättömille, aiemmin öljytyille sekä lämpökäsitellyille puupinnoille. Laudesuoja estää kosteuden pääsemisen puun sisälle, jolloin se 
suojaa kosteudelta ja ihosta irtoavalta lialta ja rasvalta. Käytä lauteisiin, saunajakkaroihin jne.  

  
Käyttöohje:  Kokeile huomaamattomaan paikkaan ennen koko lauteiden käsittelyä. 

Levitä öljy puhtaalle ja kuivalle puupinnalle nukkaamattomalla liinalla tai 
sienellä ohut ja mahdollisimman tasainen kerros, jotta lopputuloksesta ei 
tule laikukas. Mahdolliset laikut himmenevät muutaman saunomiskerran 
jälkeen. Lämmitä sauna kertaalleen, jotta öljy saa rauhassa imeytyä syvälle 
puun syihin. Pintojen jäähdyttyä käsittely on valmis. Uusi käsittely 1-2 krt 
vuodessa saunan käytöstä riippuen.  

 

 Värjätty tuote on ravistettava voimakkaasti ennen käyttöä. 
Peittävämmän sävyn saat levittämällä useita ohuita kerroksia. Käytä 
suojahansikkaita ja suojaa ympäristö. Itsesyttymisvaara. Säilytä 
tahriintuneet välineet vedessä.  

 

Myyntierät ja tuotenumerot 

 Väritön  Valkoinen Ruskea Musta 

34x0,5 litraa 2880 2884 2888 2892 

20x1 litraa 2881 2885 2889 2893 

5x5 litraa 2882 2886 2890 2894 

1x10 litraa 2883 2887 2891 2895 

 
 
 

 
EcoPrima Paneelisuoja  
 

EcoPrima Paneelisuoja on parafiiniöljypohjainen hoitava öljy saunan paneelipintojen ja kattojen hoitoon. Tuote on myrkytön, hajuton, väritön, eikä homehdu. 
Saatavilla sävytettynä tai sävyttämättömänä.  
 
Käyttökohteet:  Soveltuu käsittelemättömille, aiemmin öljytyille sekä lämpökäsitellyille puupinnoille. Ei sovellu lakatun pinnan käsittelyyn. Suojaa kosteudelta ja 

ihosta irtoavalta lialta ja rasvalta sekä estää puun halkeilua. Käytä paneeliseiniin ja kattoihin. 
 
Käyttöohje:  Kokeile huomaamattomaan paikkaan ennen suuremman pinnan käsittelyä. Levitä ohut ja tasainen kerros nukkaamattomalla liinalla. Lämmitä sauna 

kertaalleen, jotta öljy saa rauhassa imeytyä syvälle puuhun. Pintojen jäähdyttyä käsittely on valmis. Uusi käsittely tarvittaessa.  
 
Värjätty tuote on ravistettava voimakkaasti ennen käyttöä. Peittävämmän sävyn saat levittämällä useita ohuita kerroksia. Käytä suojahansikkaita ja suojaa 
ympäristö. Värjätyn tuotteen käsittelyssä käytetyt, tahriintuneet välineet on säilytettävä vedessä tai poltettava itsesyttymisvaaran vuoksi. 

Myyntierät ja tuotenumerot 

 Väritön  Valkoinen Ruskea Musta 

20x1 litraa 2900 2903 2906 2909 

5x5 litraa 2901 2904 2907 2910 

1x10 litraa 2902 2905 2908 2911 

 

 
 
 
 
 

EcoPrima Kaakelipesu  

EcoPrima Kaakelipesu on sitruunahappoa sisältävä raikkaan tuoksuinen puhdistusaine, joka soveltuu mm. emali-, lasi-, 
puu-, metalli- sekä muovipinnoille. Kaakelipesuaine puhdistaa erittäin tehokkaasti mm. wc-istuimet, kylpyammeet, 
kaakelit sekä saunan lauteet. Liuottaa nopeasti lian, rasvan, kalkkisaostumat, ruostetahrat ym.  Erinomainen 
ruosteenpoistaja sekä kuparin kiillottaja! 
 
EcoPrima Kaakelipesu ei sisällä fosfaatteja, eli se on ympäristöystävällinen vaihtoehto.  
   
Käyttöohje:  Käytä jokapäiväiseen puhdistukseen 1 dl Kaakelipesua 5 litraan vettä. Käytä suojakäsineitä sekä vältä 

roiskeita kasvoille ja silmiin. Huuhtele pinnat huolellisesti pesun jälkeen. Käytä laimentamattomana 
mm. kiinnitysjälkien poistamiseen.   

 
Myyntierät:   20x1 litraa, tuotenumero 2600 
 5x3 litraa, tuotenumero 2601 
 
 

 
 
 
 
 
Klooripitoinen EcoPrima Saunapesu 
 
Tehokas, emäksinen, natriumhypokloriittia sisältävä pesuaine saunaan ja suihkutiloihin. Soveltuu muovi-, kaakeli- sekä puupintojen 

puhdistukseen. Jättää tiloihin raikkaan eukalyptuksentuoksun. 

Käyttöohje:  0,5 dl pesuainetta sekoitetaan 10 litraan vettä. Pesun jälkeen tehdään huolellinen huuhtelu pinnoille. 
Perusteellisempaan puhdistukseen annostusta voidaan lisätä: 1 dl / 10 litraa vettä. HUOMIO! Saattaa vahingoittaa lasipintoja.  
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2810 

 
   

 
 

 
 
 
EcoPrima Löylytuoksu 
 
EcoPrima Löylytuoksu on eteeristä Eucalyptusöljyä sisältävä tuoksu.  
 
Käyttöohje:  Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä ja 
annostele noin 0,5 dl 3 litraan löylyvettä.  
 
Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero  
  
 

 
 
 
 
Saunapakki  
 
Saunapakkiin on koottu seuraavat tuotteet:  

- EcoPrima Laudesuoja (1 litra) 
- EcoPrima Kaakelipesu (1 litra)  
- EcoPrima Löylytuoksu (500 ml) 
- DermaCur Tervashampoo (500 ml) 
- Levityssieni Laudesuojaa varten.  

 
Sisältää käyttöohjeen sekä suomeksi että ruotsiksi.  
 
Myyntierät:  5 kpl, tuotenumero 3000 



    
 
 
 

 
 

Öljyvalikoimastamme löydätte öljyt sekä sisä- että ulkokäyttöön. Parafiiniöljyämme 
suosittelemme sisäkohteisiin. Pellavaöljy ja vernissa ovat monikäyttöisiä 
luonnonöljyjä. Puuöljy ja Kiinanpuuöljy sisältävät homehtumisenestoainetta, mikä 
tekee niistä erityisen suositeltavia ulkokäyttöön. Sävytetyt öljymme, Kalusteöljy ja 
Terassiöljy ovat myös ulkokäyttöön soveltuvia lisättyjen lahonestoaineiden vuoksi. 
Värivalikoimamme on suunniteltu suomalaiseen ympäristöön soveltuvaksi.  
Perinteistä pintakäsittelyä arvostavalle tarjoamme vanhan kunnon tervamaalin 
kaikki tarveaineet: Pineenitärpätin, Pellavaöljyn sekä Puutervan.   
 

EcoPrima Parafiiniöljy   
EcoPrima Parafiiniöljy on pharmalaatuinen, erittäin puhdas tuote, jota myös esimerkiksi lääketehtaat käyttävät. Tuote on 
myrkytön, hajuton, väritön, ei homehdu eikä syty itsestään.  
  
Käyttökohteet:  Soveltuu käsittelemättömille, aiemmin öljytyille sekä lämpökäsitellyille puupinnoille. Käytä esimerkiksi 

saunan tai keittiön pinnoille, myös elintarvikkeiden kanssa kontaktiin joutuville puuesineille, kuten 
leikkuulaudoille. Parafiiniöljy suojaa kosteudelta, lialta ja rasvalta, jolloin puupinnan kestävyys lisääntyy. 
Riski halkeamille vähentyy samalla.  

  
Käyttöohje:  Levitä sopivalla liinalla, esim. mikrokuituliina. Pyyhi ylimääräinen öljy pois hetken kuluttua. Uusi toimenpide 

sopivin välein.  
 
 Saunan puupintoja käsiteltäessä parhaan lopputuloksen saat, kun levität öljyn puhtaalle ja kuivalle 

puupinnalle. Lämmitä sauna kertaalleen, jotta öljy saa rauhassa imeytyä syvälle puun syihin. Pintojen 
jäähdyttyä käsittely on valmis.  

 
Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero 2780 
 20x1 litraa, tuotenumero 2781 
 5x3 litraa, tuotenumero 2784 
 5x5 litraa, tuotenumero 2782 
 1x10 litraa, tuotenumero 2783 

 

EcoPrima Pellavaöljy ja Vernissa 
EcoPrima Pellavaöljy on pellavan siemenistä kylmäpuristamalla saatu öljy, kun taas Vernissa on keitettyä pellavaöljyä. 
Molempia näistä luonnon öljyistä voidaan käyttää esimerkiksi puun kyllästämiseen, punamultamaalin ja liitukitin 
valmistukseen sekä öljyvärien ohentamiseen. Käytä välineiden puhdistamiseen EcoPrima Pineenitärpättiä.  
Mineraalitärpättiä ei suositella sen alhaisen leimahduspisteen vuoksi.  
 
Käyttökohteet:  Painekyllästetty tai lämpökäsitelty puu, käsittelemättömät puupinnat, jalopuupinnat jne. Ei sovellu lakatun 
tai maalatun pinnan käsittelyyn. Käytä näitä öljyjä ulkotiloissa esimerkiksi ovien, ikkunanpuitteiden, puutarhakalusteiden jne 
kyllästykseen. Sisätiloissa pellavapohjaiset öljyt soveltuvat esimerkiksi keittiön puupintojen (leikkuulaudat jne) käsittelyyn tai 
tummien nahkajalkineiden luonnonmukaiseen kosteuden suojaukseen. Nämä öljyt antavat tehokkaan suojan kosteutta ja 
likaa vastaan sekä varsinkin sisätiloissa pellavaisen tuoksun.  
  
Käyttöohje:  Varmista, että käsiteltävä puupinta on kuiva eikä sää ole sateinen. Tarvittaessa puhdista käsiteltävä pinta 
huolellisesti. Poista mahdollinen home EcoPrima Homeenpoistoaineella. Sivele öljyä ohuelti puun syiden suuntaisesti 
esimerkiksi siveltimellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Käsittele huolellisesti puun sahauspinnat ja päädyt, joista öljy 

imeytyy tehokkaimmin. Anna öljyn imeytyä ja pyyhi käsittelyn jälkeen ylimääräinen, imeytymätön öljy pois. Kuivumisaika kerrospaksuudesta, 
olosuhteista ja puun laadusta riippuen 1-5 vrk. Hio puupinta käsittelykertojen välillä. Puupinnan käyttötarkoituksesta riippuen toista käsittely 1-4 
kertaa. 

 
HUOM! Helposti syttyvä materiaali, kuten pellavaöljyn kastelema trasseli voi syttyä itsestään. Maalaustarvikkeet on joko poltettava tai säilytettävä vesiastiassa.  
Koska EcoPrima Pellavaöljyyn tai Vernissaan ei ole lisätty säilöntäaineita, on mahdollista, että sinihometta esiintyy, jos olosuhteet ovat huonot tai puu viallista.  
 

Pellavaöljyn myyntierät:   
34x0,5 litraa, tuotenumero 2790 
20x1 litraa, tuotenumero 2791 
5x3 litraa, tuotenumero 2792 
5x5 litraa, tuotenumero 2793 
1x10 litraa, tuotenumero 2794 
 

Vernissan myyntierät:  
34x0,5 litraa, tuotenumero 2840 
20x1 litraa, tuotenumero 2841 
5x3 litraa, tuotenumero 2842 
5x5 litraa, tuotenumero 2843 
x10 litraa, tuotenumero 2844 
 

 
 

 

EcoPrima Pineenitärpätti   
EcoPrima Pineenitärpätti on puhdas, havupuusta saatu pineenitärpätti, jota käytetään esimerkiksi öljymaalien, pellavaöljyjen 
jne ohentamiseen sekä käsiteltävien puupintojen ja välineiden puhdistamiseen.  
 
Pineenitärpätti on haihtuvaa ja syttyvää. Huolehdi työskentelytilan hyvästä ilmanvaihdosta ja silmien sekä ihon suojauksesta. 
 
Käyttöohje:  Ohennusaineena käytettäessä lisää Pineenitärpättiä maalin ohjeen mukaisesti voimakkaasti sekoittaen. 

Puhdistusaineena käytä joko sellaisenaan tai saippualiuokseen sekoitettuna suhteessa 1 dl 10 litraan 
saippuavettä.  

Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2870 
 5x5 litraa, tuotenumero 2871 
 1x10 litraa, tuotenumero 2872 

 
 
EcoPrima Puuterva  
EcoPrima Puuterva on havupuusta kuivatislaamalla saatu, ohentamaton sekä lisäaineeton terva. Tervalla suojaat 
luonnonmukaisesti puukatot, paanukatot, veneet jne.  
Käytä ohentamiseen EcoPrima Pineenitärpättiä. Voidaan sekoittaa EcoPrima Vernissan tai EcoPrima Pellavaöljyn sekä 
EcoPrima Pineenitärpätin kanssa, jolloin saadaan vanhanajan tervamaali. Välineet pestään EcoPrima Pineenitärpätillä.  
Riittoisuus n. 3-5 m2/l, riippuen käsiteltävän puun laadusta.  
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2940 
 5x3 litraa, tuotenumero 2941 
 1x10 litraa, tuotenumero 2942 
 
 

EcoPrima Puuöljy   
EcoPrima Puuöljy on korkealaatuinen, kuivuva öljy, joka suojaa puupintoja kosteuden vaikutuksilta.  
 
Käyttökohteet:  EcoPrima Puuöljyä voidaan käyttää puukalusteiden, ikkunoiden ja ovien puuosien ym kohteiden käsittelyyn. Se 

soveltuu kaikenlaisen puun käsittelyyn: painekyllästetyn, tai –kyllästämättömän puun, jalopuun; käsittelemättömän 
tai aiemmin käsitellyn puun suojaukseen.  

  
Käyttöohje:  Poista mahdollinen home tai sammal käsiteltävältä pinnalta EcoPrima HomeenPoistoaineella. Haalistuneet ja 

harmaantuneet teakpinnat suositellaan hiottaviksi ennen käsittelyä. Pyyhi kiiltävän puupinnan maalattavat osat 
mineraalitärpätillä ennen puuöljykäsittelyä. Levitä Puuöljyä joko pehmeällä rievulla, siveltimellä, ruiskuttamalla tai 
kastamalla puu kokonaan Puuöljyyn. Toista käsittely, kunnes puu ei enää ime öljyä. Pyyhi ylimääräinen öljy pois. 

 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2680 
 5x5 litraa, tuotenumero 2681 
 1x10 litraa, tuotenumero 2683 
 
  

EcoPrima Kiinanpuuöljy 
EcoPrima Kiinanpuuöljy on puristettu Tung-puun hedelmäsydämistä. Kiinanpuuöljyn molekyylit ovat paljon pienempiä kuin muiden luonnonöljyjen, joten se pääsee 
tunkeutumaan syvälle puun sisälle ja antaa siksi erikoisen hyvän suojan kosteutta ja lahoamista vastaan. Kiinanpuuöljy imeytyy nopeasti ja antaa kahdeksan kertaa 
paremman suojan UV-säteilyä vastaan kuin muut luonnon öljyt. Meidän valmistamassamme tuotteessa tung-öljyn osuus käytetyistä öljyistä on 100%.  
  
Käyttökohteet:  EcoPrima Kiinanpuuöljyä voidaan käyttää puukalusteiden, laitureiden, ikkunoiden ja ovien puuosien, veneen puuosien (vesilinjan yläpuolella), ym 

kohteiden käsittelyyn. Se soveltuu kaikenlaisen puun käsittelyyn: painekyllästetyn, tai –kyllästämättömän puun, jalopuun; käsittelemättömän tai 
aiemmin käsitellyn puun suojaukseen. Sopii myös lämpökäsitellylle puulle. 

  
Käyttöohje:  Poista mahdollinen home käsiteltävältä pinnalta EcoPrima HomeenPoistoaineella. Sivele puhdistettu puupinta Kiinanpuuöljyllä, kunnes puu ei enää 

ime öljyä. Öljy imeytyy alustaan eikä muodosta tahmeaa pintaa. Pyyhi muutaman minuutin kuluttua ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä. 
 
Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero 2620 
 20x1 litraa, tuotenumero 2621 
 5x3 litraa, tuotenumero 2622 
 1x10 litraa, tuotenumero2623 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Talven jäljiltä on syytä katsella terassia ja taloa tai mökkiä kriittisellä silmällä. 
Kaipaavatko katto, terassi tai muut ulkopinnat puhdistusta? Katon säännöllinen 
puhdistus ja huolto jatkavat sen käyttöikää. Terassin puupinnat sekä kalusteet on 
myös huollettava, jotta pinnat eivät halkeile ja himmene. Kerran tai kaksi vuodessa 
tehtävä puupintojen öljyäminen estää pintojen ennenaikaista vanhenemista. Lisäksi 
uutta ilmettä puupintoihin tuo sävytys valmiiksi sävytetyillä öljyillämme.  
 
Tuotteistamme löytyvät puhdistusaineet ja puuöljyt jokaiseen omakotiasujan tai 
mökkeilijän tarpeeseen.  

EcoPrima Kalusteöljy 
 
Säännöllisellä kalusteiden öljyämisellä pidennät niiden käyttöikää sekä parannat kalusteen ulkonäköä. Käsittely 
suositellaan uusittavaksi 1-2 krt vuodessa riippuen olosuhteista.  
 
EcoPrima Kalusteöljy sisältää kiinanpuuöljyä, joka lyhentää huomattavasti öljyn imeytymisaikaa puuhun. 
Kalusteöljy sekä käytetyt sävytysaineet on suojattu UV-säteilyä vastaan, jolloin haalistuminen on vähäisempää.  
Öljyyn on lisätty myös homehtumisenestoainetta. EcoPrima Kalusteöljyä valmistetaan sekä sävyttämättömänä 
että valmiiksi sävytettynä. Värivaihtoehdot ovat seuraavat:  

- ruskea 
- harmaa 
- vihreä 
- punainen 

  
Käyttökohteet:  EcoPrima Kalusteöljyllä suojaat tehokkaasti kalusteesi ja esimerkiksi puiset ovet puulajista riippumatta. Soveltuu myös painekyllästetylle tai 

lämpökäsitellylle puulle. Myös muulla öljyllä aiemmin öljytyt pinnat voidaan käsitellä EcoPrima Kalusteöljyllä. 
  
Käyttöohje:  Poista mahdollinen home käsiteltävältä pinnalta EcoPrima Homeenpoistoaineella tai EcoPrima Homepesulla. Sekoita sävytetty öljy huolellisesti 

ennen käyttöä. Sivele puhdistettu puupinta Kalusteöljyllä, kunnes puu ei enää ime öljyä. Öljy imeytyy alustaan eikä muodosta tahmeaa pintaa. Pyyhi 
hetken kuluttua ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä. Lopullinen värisävy on riippuvainen puun alkuperäisestä väristä: kokeile 
huomaamattomaan paikkaan ennen suuremman pinnan käsittelyä. HUOM! Likaantuneet työvälineet, kuten rievut jne on säilytettävä vesiastiassa tai 
poltettava itsesyttymisvaaran vuoksi.  

 
Myyntierät:   12x0,9 litraa sävyttämätön, tuotenumero 2920 
 12x0,9 litraa ruskea, tuotenumero 2921 
 12x0,9 litraa vihreä, tuotenumero 2922 
 12x0,9 litraa harmaa, tuotenumero 2923 
 12x0,9 litraa punainen, tuotenumero 2924 
 

EcoPrima Terassiöljy 
Säännöllisellä terassin öljyämisellä pidennät terassin käyttöikää sekä parannat sen ulkonäköä. Käsittely suositellaan uusittavaksi 1-2 krt vuodessa riippuen 
olosuhteista.  
 
EcoPrima Terassiöljy on kiinanpuuöljyä sisältävä, nopeasti imeytyvä ja tehokas suojausöljy terassien, aitojen, ovien sekä ikkunanpuitteiden käsittelyyn. Terassiöljy sekä 
käytetyt sävytysaineet on suojattu UV-säteilyä vastaan, jolloin haalistuminen on vähäisempää.  Terassiöljy sisältää myös homeenestoainetta.  
 
EcoPrima Terassiöljyä valmistetaan sekä sävyttämättömänä että valmiiksi sävytettynä. Värivaihtoehdot ovat seuraavat:  

- ruskea 
- harmaa 
- vihreä 
- punainen 

  
Käyttökohteet:  EcoPrima Terassiöljy soveltuu painekyllästetylle tai lämpökäsitellylle puulle sekä kaikille puulajeille. Myös muulla öljyllä aiemmin öljytyt pinnat 

voidaan käsitellä EcoPrima Terassiöljyllä. 
  
Käyttöohje:  Poista mahdollinen home käsiteltävältä pinnalta EcoPrima Homeenpoistoaineella tai EcoPrima Homepesulla. Sekoita sävytetty öljy huolellisesti 

ennen käyttöä. Sivele puhdistettu puupinta Terassiöljyllä, kunnes puu ei enää ime öljyä. Öljy imeytyy alustaan eikä muodosta tahmeaa pintaa. Pyyhi 
hetken kuluttua ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä. Lopullinen värisävy on riippuvainen puun alkuperäisestä väristä: kokeile 
huomaamattomaan paikkaan ennen suuremman pinnan käsittelyä. HUOM! Likaantuneet työvälineet, kuten rievut jne on säilytettävä vesiastiassa tai 
poltettava itsesyttymisvaaran vuoksi.  

 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2680 
 5x5 litraa, tuotenumero 2681 
 1x10 litraa, tuotenumero 2683 

 
 
EcoPrima Saniteettineste 
 
EcoPrima Saniteettineste on biologisesti hajoava, pakkasenkestävä kemiallisen WC:n ja kuivakäymälän neste. Poistaa 
hajun tehokkaasti. Tuotteen annostelu: 1 dl lisätään 1 litraan vettä. Tuotetta voidaan käyttää myös kuivakäymälässä 
kaatamalla nestettä suoraan jätesäiliöön, jolloin jätteiden tyhjennys on miellyttävämpää, sillä ne eivät enää haise.   
 
Myyntierät:  5x3 litraa, tuotenumero 2610 
 

 
EcoPrima HomePesu 
 

EcoPrima Homepesu on käyttövalmis liuos, jolla poistat terasseilta ja kalusteista pinttymät, homeet, jäkälät yms kasvustot. Soveltuu myös muovikalusteiden 
valkaisuun. Voidaan käyttää muovi-, puu-, kivi-, mineriitti-, tiili- ja bitumihuopapinnoilla. Saattaa vahingoittaa lasipintoja sekä valkaisee kangasta.  
 
Sisältää natriumhypokloriittia, pH 14. Säilytettävä erillään hapoista. 
   
Käyttöohje:  Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita! EcoPrima HomePesua käytetään sellaisenaan, laimentamatta sitä vedellä. Levitä 

puhdistettavalle pinnalle esimerkiksi suihkuttamalla tai harjaamalla. Anna vaikuttaa n. 30-40 minuuttia. Huuhtele hyvin vedellä. Anna puhdistetun 
pinnan kuivua 1,5-2 vrk ennen pintakäsittelyä.  

 
Kuljetustiedot:  UN 1791 
 Pakkausryhmä III 
 Kuljetusluokka 8 
 Vaaran tunnusnumero 80 
 
Myyntierä: 5x5 litraa, tuotenumero 2950 

 

 
 
EcoPrima Peltikaton pesu 
 
EcoPrima Peltikaton pesu on vesiliukoinen, voimakkaasti emäksinen puhdistusliuos peltikattojen 
puhdistukseen. Sopii myös painepesurilla levitettäväksi. 
 
Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.  
   
Käyttöohje:  Poista irtolika pestävältä katolta. Lisää yksi litra pesuainetta 2,5 – 10 litraan lämmintä vettä puhdistettavan katon likaisuuden mukaan. Levitä 

pestävälle alueelle ja anna vaikuttaa n. 20 minuuttia. Harjaa puhtaaksi ja huuhtele pinnat huolellisesti pesun jälkeen. Voimakkaasti likaantuneille 
alueille voidaan pesuainetta käyttää myös laimentamattomana. Pesuvesiä ei tarvitse kerätä talteen. 

 
 Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita! HUOM! Varo liukasta kattopintaa ja huuhtele erittäin hyvin.  
Myyntierät:  5x3 litraa, tuotenumero 2960 
 1x10 litraa, tuotenumero 2961 
 
 

 
EcoPrima Terassi- ja kalustepesu 
 
EcoPrima Terassi- ja kalustepesu on voimakkaasti emäksinen puhdistusliuos terassien ja 
pihakalusteiden puhdistukseen. 1 litran pullossa on sumutin, jolloin käyttö on erittäin helppoa. 
Sopii myös painepesurin kanssa käytettäväksi. 
 
Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.  
   
Käyttöohje:  Laimenna suhteessa 1:2. Levitä pesuliuos pestävälle alueelle harjaamalla tai 

sumuttamalla ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia. Harjaa puhtaaksi ja huuhtele 
pinnat huolellisesti pesun jälkeen. Voimakkaasti likaantuneille alueille 
voidaan vaikutusaikaa pidentää. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä 
varo roiskeita!  

 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2970 
 5x5 litraa, tuotenumero 2971 
  
 
 
 

 

 



 

 
 

 

Remontoijalle ja kodin kunnostajalle tarjoamme valikoiman tehokkaita pesuaineita. 
Aiotpa sitten remontoida kotia maalaamalla tai vaihtamalla tapetteja, löydätte 
valikoimastamme sekä maalattavan pinnan pesuaineet sekä ohenteet. Öljykattilat 
puhdistuvat helposti EcoPrima Rapidilla.  

 
EcoPrima Homeenpoisto 
 

EcoPrima Homeenpoisto poistaa homesienet, levää, sammalta sekä jäkälää. Voidaan käyttää puu-, kivi-, 
mineriitti-, tiili- ja bitumihuopapinnoilla.  
 
Sisältää natriumhypokloriittia, pH 14.  
   
Käyttöohje:  Voidaan käyttää joko sellaisenaan tai laimennettuna 1:1 vedellä. Levitä puhdistettavalle 
pinnalle esimerkiksi suihkuttamalla tai harjaamalla. Anna vaikuttaa n. 30-40 minuuttia. Huuhtele hyvin 
vedellä. Anna puhdistetun pinnan kuivua 1,5-2 vrk ennen pintakäsittelyä.  
 
Kuljetustiedot:  UN 1791 
 Pakkausryhmä III 
 Kuljetusluokka 8 
 Vaaran tunnusnumero 80 
 
Myyntierät:   20x1 litraa, tuotenumero 2590 
 5x3 litraa, tuotenumero 2591 
 1x10 litraa, tuotenumero 2593 
  
 
 

EcoPrima Maalarin Valkaisu 
 
EcoPrima Maalarin Valkaisu on tarkoitettu sinistyneen puupinnan ja pinttyneiden muovikalusteiden (esim. 
puutarhakalusteet) valkaisuun. Poistaa myös tehokkaasti homeen.  
 
Sisältää natriumhypokloriittia, pH 14.  
   
Käyttöalueet:  Soveltuu puu-, kivi- ja mineriittipinnoille.  
 
Käyttöohje:  Levitä liuos laimentamattomana siveltimellä, telalla tai suihkuta liuos puhdistettavalle pinnalle. Anna 

liuoksen vaikuttaa n. 20-30 minuuttia, jonka jälkeen huuhtele huolellisesti. Riittoisuus n. 20 m2/l.  
 
Varoitukset:  Tuote syövyttää metalleja, nahkaa ja tekstiilejä. Suojaa iho suojakäsineillä sekä varo roiskeita silmiin tai 

iholle.  
 
Kuljetustiedot:  UN 1791 
 Pakkausryhmä III 
 Kuljetusluokka 8 
 Vaaran tunnusnumero 80 
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2640 
 5x3 litraa, tuotenumero 2641 
 

EcoPrima Maalarin Voima 
 
EcoPrima Maalarin Voima on vesiliukoinen tiiviste maalattavien pintojen puhdistukseen. Korvaa 
kidesoodapesun. Maalarin Voimaa voidaan käyttää metalli-, puu-, betoni- ja muovipinnoilla ja se soveltuu myös 
peltikattojen pesuaineeksi.  Maalarin Voimaa voi käyttää myös vanhan tapetin poistoon sekä pinttyneiden 
lattioiden puhdistukseen. Sopii myös painepesurin kanssa käytettäväksi. 
 
Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.  
   
Käyttöohje:  Maalattavan pinnan puhdistuksessa laimenna 1:20. Peltikaton pesussa laimenna suhteessa 
1:5-20 pinnan likaisuudesta riippuen. Levitä puhdistettavalle pinnalle ja anna tarvittaessa vaikuttaa. Huuhtele 
huolellisesti. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita! 
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2650 
 5x5 litraa, tuotenumero 2651 
 1x10 litraa, tuotenumero 2652 
 

 

 

Polaret Mineraalitärpätti 
 
Aromaattivapaa ja mietohajuinen mineraalitärpätti, jota käytetään öljy-, lakka-, bitumi- ja alkydimaalien ohentamiseen sekä työvälineiden pesuun. Ei kuitenkaan sovi 
pellavaöljymaalien ohentamiseen, johon voidaan käyttää EcoPrima Pineenitärpättiä. Polaret Mineraalitärpätti sopii myös pintojen rasvanpoistoon.  
 
Mineraalitärpätti on haihtuvaa ja syttyvää. Huolehdi työskentelytilan hyvästä ilmanvaihdosta ja silmien sekä ihon suojauksesta. 
 
Käyttöohje:  Ohennusaineena käytettäessä lisää Mineraalitärpättiä maalin ohjeen mukaisesti voimakkaasti sekoittaen.  
 
 Puhdistusaineena käytä joko sellaisenaan tai saippualiuokseen sekoitettuna suhteessa 1 dl 10 litraan saippuavettä.  
 
Tekniset tiedot:  
 Kiehumisalue: 150…200°C 
 Tiheys kg/m3: 0,8 
 Vesiliukoisuus: ei liukene veteen 
 
Kuljetustiedot:  UN 1300 
 Pakkausryhmä III 
 Kuljetusluokka 3 
 Vaaran tunnusnumero 30  
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2730 
 5x3 litraa, tuotenumero 2731 
 1x10 litraa, tuotenumero 2732 
 
 
 

EcoPrima SuperStripper 
 
EcoPrima SuperStripper on hyytelömäinen maalinpoistoaine kaikenlaisille maaleille. 
  
Käyttöohje:  Puhdista ja karhenna maalipinta. Levitä SuperStripperiä siveltimellä paksuhko kerros. Anna vaikuttaa n. ½ -
1 tunti ja kaavi maalipinta irti ja huuhtele vedellä. Mikäli maali ei ensimmäisellä käsittelykerralla irtoa, levitä uusi kerros ja 
odota, kunnes maalipinta alkaa kuplia.  
 
Käytä työskennellessäsi suojakäsineitä ja suojalaseja.  
 
HUOMIO! Tuote vain ammattikäyttöön, sisältää NMP:tä.   

 

Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero 2820 
 20x1 litraa, tuotenumero 2821 
 5x3 litraa, tuotenumero 2822  
 1x10 litraa, tuotenumero 2823 

 

 
  

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilökohtaiseen hygieniaan tarjoamme partaveden sekä aitoa puutervaa 
sisältävän Tervashampoomme. 

 
DermaCur Eau de Cologne 
 
DermaCur Eau de Cologne raikastaa ja viilentää ihoa sekä poistaa epäpuhtauksia ja desinfioi ihon. Vaihtoehto 
kosteuspyyhkeille. Käytä ennen parranajoa helpottaaksesi koneella ajoa.  
 
Pakkauksena on kirkas PET-pullo, jossa on flip-top –korkki  
 
Inci: Denat. alcohol, Aqua, Parfum. 
 
Myyntierät:  16x200 ml, tuotenumero 2560 
 34x0,5 litraa, tuotenumero 2561 
   
  
 

 

 
 
 

 
 
DermaCur Tervashampoo 
 
DermaCur Tervashampoo on aitoa luonnon tervaa sisältävä shampoo, joka soveltuu käytettäväksi 
kaikille hiustyypeille. Tervashampoo hoitaa hiuspohjaa, estää hilseen muodostumisen ja antaa lisäksi 
raikkaan ja aidon tervan tuoksun.  
 
Inci: Aqua, sodium laureth sulfate, cocoamid diethanclamine, propylene glycol, 5-bromi-5-nitro-1,3-
dioxane, natural wood tar.   
 
Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero 2500 
 

 
 
EcoPrima Hajunpoistoliuos 

 
EcoPrima Hajunpoistoliuos sitoo tehokkaasti hajua aiheuttavia komponentteja, kuten amiineja (virtsanhaju) ja merkaptaaneja 

(ulosteenhaju) sekä myös tupakan hajua. Poistaa myös hien hajun esimerkiksi urheiluvarusteista. Tuote itsessään on tuoksuton.  

Hajunpoistoliuos sisältää myös desinfioivan komponentin.  

Tuote on täysin turvallinen ihmisille ja ympäristölle: sillä ei ole mitään turvallisuusluokituksia (=varoitusmerkkejä). Tuote 

valmistetaan täysin kotimaisista raaka-aineista Raisiossa sijaitsevalla tuotantolaitoksellamme.  

Käyttöohje:  Liuos on käyttövalmis. Suihkuta pari suihkausta kohteeseen, josta haju halutaan poistaa. Odota 
muutamia sekunteja ja haju on poissa.   
 
Käyttökohteita:  Pahanhajuiset kengät 
 Urheiluvarusteet 
 Tupakkahuoneet 
 WC-tilat 
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2750 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Talvikautta silmällä pitäen on hyvä varustautua lukkosulalla sekä liukastumista 
estävällä jäänsulatusaineella. Tunnelmaa luo sisustustakka, jonka polttonesteet 
saatte luonnollisesti meiltä! 
 
 

Non Ice Lukkosula  
 

NonIce on voiteleva lukkosula, joka jäätyneen lukon sulattamisen lisäksi rasvaa lukot.  
Sisältää isopropanolia.  
  
NonIce Lukkosulaa myymme 30 ml nokkapullossa. 
 

 

Polaret NonFreeze jäänsulatusaine 
 
Polaret NonFreeze jäänsulatusaine on raemainen tuote, joka sulattaa tehokkaasti liukkaat piha-alueet, rännit, 
viemärit jne. Soveltuu myös laitureille ja laivojen kansille. Tuote ei sisällä suolayhdisteitä, joten se ei syövytä 
eikä ruostuta allaolevia pintoja.  
 
Käyttöohje:  Levitä tuotetta joko sellaisenaan tai hiekan joukkoon sekoitettuna jäätyneelle alueelle. 
Hiekan joukossa levitettynä hiekka takertuu paremmin pinnalle ja estää näin tehokkaasti liukastumisvahingot. 
Lisätään tarpeen mukaan. Riittoisuus: n. 3 l / 120 m2.  

Myyntierät:  20x5 litraa, tuotenumero 2760 
 12x10 litraa, tuotenumero 2761 
  
 

 
EcoPrima Polttoneste 
 
EcoPrima Polttoneste on suomalaista alkuperää, vahvasti denaturoitua etanolia, jota käytetään 
polttoaineena hormittomissa eli sisustustakoissa.  Ei nokea eikä savuta – puhdasta lämpöä.  
 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2983 
 5x3 litraa, tuotenumero 2980 
 5x5 litraa, tuotenumero 2981 
 1x10 litraa, tuotenumero 2982 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Polaret Liukuaine 

 
Polaret liukuaine esimerkiksi putkiasennuksiin ja kaapelinvetoihin. Liika liukuaine voidaan huuhdella vedellä pois. Ei kestä pakkasta. Tuotteen pH on noin 10,5. 
 
Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero 2800 
 1x10 litraa kanisteri, tuotenumero 2801 
 1x10 litraa ämpäri, tuotenumero 2802 

 
 
Polaret Pakkasenkestävä Liukuaine 

 
Polaret Pakkasenkestävä Liukuaine on silikonipohjainen pakkasenkestävä liukuaine esimerkiksi putkiasennuksiin ja kaapelinvetoihin. Liika 
liukuaine voidaan huuhdella vedellä pois. Pakkasenkesto n. -30°C. Tuote sisältää myrkytöntä propyleeniglykolia. Tuotteen pH on noin 7. 
 
Sisältää: Vettä, propyleeniglykolia, saostusaineita, emulgaattoria sekä säilöntäaineita.  
 
Myyntierät:  34x0,5 litraa, tuotenumero 2805 
 1x10 litraa kanisteri, tuotenumero 2806 
 1x10 litraa ämpäri, tuotenumero 2806 
 

 

 
 
 

Graffiti Killer 
 
Graffiti Killer poistaa tehokkaasti ja helposti spraymaalilla, kuulakärkimusteella, huopakynällä, kengänkoroilla jne tehdyt tahrat. 
Sopii myös muovipinnoille. Ei vahingoita alla olevia pintoja.  
 
Sisältää NMP:tä ja 2-butanonia.  
   
Käyttöohje:  Levitä sellaisenaan rievulla tai sienellä töherryksen päälle. Jos tarpeellista, jätä aine vaikuttamaan, kunnes 

töhry irtoaa. Pyyhi pois ja huuhtele huolellisesti vedellä, jolloin myös aktiiviaine tuhoutuu.   
  
HUOM! Graffiti Killerin sisältämän NMP:n vuoksi tuotetta voidaan käyttää vain ammattikäytössä. 
  
Myyntierät:  12x0,5 litraa, tuotenumero 2710 
 20x1 litraa, tuotenumero 2711 
 1x10 litraa, tuotenumero 2712 
 

 

Dovoset 100 Kylmä rasvanpoistoliuos 

 
Poistaa rasvaa ym. koneista ja laitteista. Liuoksella voidaan pestä mm. lämpökeskukset, asuintalojen 
yleiset tilat kuten porraskäytävät, liikkeissä myymäläkalusteet, työpöydät, lattiapinnat jne. Soveltuu 
myös autojen pesuun.  
 
Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.  
   
Käyttöohje:  Laimenna likaisuuden mukaan 1:2-20 osaan vettä. Levitä pehmeällä rievulla, sienellä 

tai ruiskulla. Voidaan käyttää myös painepesurissa.  
Huuhtele huolellisesti. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita! 

 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2520 
 5x5 litraa, tuotenumero 2521 
 1x10 litraa, tuotenumero 2522 
  

 

 
 

 
Dovoset 105 Ruosteenpoisto 
 
Pintaruosteen, öljy- ja mineraaliepäpuhtauksien poistoon. Soveltuu metallisuolojen ja levien poistoon. Voidaan käyttää myös betoni- 
ja kaakelipinnoilla sekä hapettuneilla metallipinnoilla. HUOMIO! Ei sovellu kuitenkaan alumiinipinnalle.   
 
Sisältää fosforihappoa, pH 1.  
    
Käyttöohje:  Laimenna likaisuuden mukaan 1-3 osalla vettä. Ruiskuta pinnalle tai käytä kylpynä. Huuhtele puhdistetut osat 

huolellisesti. Neutraloi käytetty pesuliuos emäksellä, jonka jälkeen voidaan viemäröidä. Käytä suojakäsineitä ja 
silmäsuojaimia sekä varo roiskeita!  

 
Kuljetustiedot:  UN1805 
 Pakkausryhmä III 
 Kuljetusluokka 8 
  Vaaran tunnusnumero 80 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2530 
 5x5 litraa, tuotenumero 2531 
 1x10 litraa, tuotenumero 2532 
 
  
 

Dovoset Liuotinpesu 
 
Nopeatehoinen liuotinpesuaine esimerkiksi autojen vahanpoistoon, koneenosien ja työkalujen sekä moottorien puhdistamiseen. Liuotinpesu poistaa rasvan, 
pien,öljyn, maantiesuolan jne.  
 
Käyttöohje:  Levitä sellaisenaan ruiskuttamalla tai käsin puhdistettavalle pinnalle ja hankaa kevyesti. Huuhtele haalealla vedellä, kunnes lian poistava 

valkoinen emulsio muodostuu. Dovoset Liuotinpesua voit käyttää myös kylpynä esimerkiksi koneenosien puhdistuksessa. Älä laimenna 

vedellä, tuote ei sekoitu veden kanssa. Käytä huuhtelussa apuna painepesuria.  

 
Myyntierät:  20x1 litraa, tuotenumero 2540 
 1x10 litraa, tuotenumero 2541 
 1x200 litraa, tuotenumero 2542 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattilaistason puhtaanapitoon olemme kehittäneet Ammattilaisen-siivoussarjan. 
Etiketin väristä näet helposti, onko kyseessä hapan, neutraali vai emäksinen 
puhdistusaine. Sarjan puhdistusaineet ovat hajusteettomia.  
 
Autoshampoo Tehokas ja riittoisa, hyvin vaahtoava autoshampoo. Tensidit täyttävät EY;n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. 

Tuotteen pH n. 9.Sisältää: anionisia tensidejä, natriummetasilikaattia, 2-(2-butoksietoksi)etanolia. 

Annostelu: 1-2% pesuainetta lämpimään veteen. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää sellaisenaan.  

Höyrysauna-aromi Valittavana on kaksi tuoksua: perinteinen Eukalyptus tai raikas Männynhavu. Sisältää: isopropanolia ja tuoksuöljyä. Käytetään 

ainoastaan laimennettuna.  

Annostus: 4% (4 litraa hajustetta + 96 litraa vettä). 

Saniteettipesu Sitruunahappoa sisältävä hajusteeton puhdistusaine, joka soveltuu mm. emali-, lasi-, puu-, metalli- sekä muovipinnoille. 

Saniteettipesuaine puhdistaa erittäin tehokkaasti mm. wc-istuimet, kylpyammeet, kaakelit sekä saunan lauteet. Liuottaa nopeasti lian, rasvan, kalkkisaostumat, 
ruostetahrat ym. Tensidit täyttävät EY;n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 3. Sisältää: sitruunahappoa, anionisia tensidejä <5%, 
trinatriumsitraattia.  

Annostelu: Käytä päivittäiseen puhdistukseen 10-50 ml/5 litraa vettä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää laimentamattomana. Huuhtele huolellisesti.  

Saostumanpoisto Poistaa kalkin, ruostetahrat ja hapettumisjäljet. Ei sovellu paljaille betoni- eikä sementtipinnoille eikä maalatuille pinnoille. Tensidit 

täyttävät EY;n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 1,5. Sisältää: fosforihappoa, anionisia tensidejä, sitruunahappoa, 2-(2-
butoksietoksi)etanolia sekä tetrakaliumpyrofosfaattia. 

Annostelu: 10-50 ml/5 litraa vettä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää sellaisenaan. Huuhtele huolellisesti.  

Suihkusaippua Hajusteeton suihkusaippua hiuksille ja koko keholle. Tuotteen pH on sama kuin terveen ihon: pH 5,5. Ei sisällä parabeeneja, silikonia, 

hajusteita tai väriaineita. 

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulphate, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate, Propylene Glycol, 5-bromo-5-nitro-1,3-Dioxane. 

Tiskiaine Ammattilaisen-sarjan käsitiskiaine on hajusteeton ja hellävarainen sekä käsille että astioille. Tuotteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (tensidi) 

täyttää pesuaineista annetun EY:n asetuksen 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Sisältää: anionisia tensidejä >30%.   

Annostelu: 2-5 ml/5 litraa lämmintä vettä. Tarvittaessa annostusta nostetaan. 
 

Tehopesu Ammattilaisen-sarjan Tehopesu on hajusteeton ja voimakkaasti emäksinen puhdistusainetiiviste voimakkaaseen rasvalikaan. 

  
Yleispesuaine soveltuu muovi-, emali-, lasi-, puu-, metalli- sekä laminaattipinnoille. Biohajoava: tensidit täyttävät EY;n asetuksen 648/2004 biologisen 

hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 7,5. 

Annostelu: Käytä päivittäiseen puhdistukseen 10-30 ml/5 litraa vettä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää laimentamattomana. Huuhtele huolellisesti.  

 
 


