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Etusivu
Tuotteet
Käyttöturvallisuus

Yritys
Rahtitäyttö
Yhteystiedot

PRFPRF CAR EVICAR EVI First1First1 RahtiRahti  
täyttötäyttö

Tuotehaku..   

 

Cleaner H1

Elintarvikehyväksytty puhdistus-
ja rasvanpoistoaine. InS H1-
rekisteröity no. 1796552. •
Tehokas, haihtuu nopeasti. • …
Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus  
(PDF)

 

WUNDER WIPES

Nyt lähtee LIKA! – Myös
pakkasella. Puhdista Wunder
Wipes-liinalla kädet, työkalut ja
erilaiset … Lue lisää ›

 Br. 40 kpl & 75 kpl  
6 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus  
(PDF)

 

Perfect

Tehokas, täysin haihtuva,
vaahtoamaton lasinpuhdistus
aine, joka ei jätä kalvoa.
Käyttökohteet: Lasit, peilit, …
Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)

 

Degreaser

Puhdistus- ja rasvanpoistoaine.
Tehokas, nopeasti haihtuva
puhdistusaine, joka jättää
rasvattoman, puhtaan, kuivan
pinnan. … Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)

 

Degreaser Plus

Puhdistus- ja rasvanpoistoaine.
Tehokas nopeasti haihtuva
puhdistusaine, joka jättää
rasvattoman, puhtaan ja
kuivan … Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)

 

POWERFOAM

PRF POWERFOAM: Tehokas
vaahtoava yleispuhdistusaine.
Sopii kaikille koville pinnoille
sekä useimmille
kangaspinnoille. Poistaa …
Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus  
(PDF)

 

Fast Cleaner

Tehokas nopeasti haihtuva
puhdistusaine, joka jättää
rasvattoman puhtaan kuivan
pinnan. Puhdistaa öljyn,
rasvan, … Lue lisää ›

 Br. 650ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)

 

Maskspray

Puhdistaa maskit ja visiirit ja
jättää antistaattisen, pölyä ja
likaa hylkivän pinnan sekä …
Lue lisää ›

 Br. 220ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)

 

RST

Helppokäyttöinen puhdistus- ja
kiillotusaine ruostumattomalle
teräkselle, messingille sekä
muille koville pinnoille. Poistaa
tahrat, … Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)

 

Stripper

Tiivistejäänteiden poistoaine.
Irrottaa tehokkaasti
tiivistejäänteet, maalit, lakat ja
liimat metallipinnoilta.
Käyttökohteet: Koneet,
moottorit, … Lue lisää ›

 Br. 520ml  
12 kpl / laatikko.

Käyttöturvallisuus 
(PDF)
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