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MITÄ TEEMME 
TMN-Tuotteet Oy syntyi vuonna 2006 kun Suomen Pesuainepal-
velu Oy ja Oy Mauri Nyman Ab fuusioituivat. Olemme toimineet 
alalla jo yli 20 vuotta. Valmistamme ja toimitamme pesuaineita 
ammattikäyttöön sekä puhdistukseen liittyviä laitteita ja tuotteita 
mm. teollisuudelle, kirjapainoille, kuljetus-, auto- ja siivousalalle. 
Teemme itse tuotekehitystä asiakkaiden tarpeiden pohjalta tiiviis-
sä yhteistyössä tunnettujen kansainvälisten kemikaalivalmistajien 
kanssa.

Valmistamme vesi- ja liuotinpohjaisia pesuaineita. Niistä löytyy 
sopivia tuotteita niin metallien, auton ja osien pesuun kuin teol-
lisuuden pintojen puhdistamiseen. Meiltä löytyy myös tehokkaat 
tuotteet kammio-, yhdistelmä- ja ultraäänipesukoneisiin. Oheis-
tuotteina valikoimaamme kuuluvat mm. Torkin korkealaatuiset 
paperi- ja kuitukangaspyyhkeet, tehokas Dreumex käsienpuhdis-
tus- ja hoitosarja sekä nukkaamaton Tehopyyhe mm. teollisuuden 
kunnossa- ja ylläpitoon.

LAATU JA YMPÄRISTÖ
TMN-Tuotteilla on ympäristölupa, joten toimintamme on vastuul-
lista ja ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan. ELY-keskus 
valvoo toimintaamme ja raportoimme heille vuosittain.

Hankimme kemikaaliraaka-aineemme sertifioiduilta luotettavilta 
kemian alan toimijoilta, jotka pystyvät tarjoamaan asianmukaisen 
tuotetuen ja ylläpitämään raaka-aineiden eräkohtaista laatuseu-
rantaa sekä varmistamaan raaka-aineiden nopean saatavuuden. 
Valmistamistamme tuotteista on laadittu Reachin mukaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet, jotka on toimitettu Tukesin kemikaa-
lirekisteriin ja asiakkaille. Niitä myös ylläpidetään säännöllisesti. 
Suunnittelemme ja kehitämme tuotteitamme ensisijaisesti asiak-
kaiden tarpeet sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat 
huomioiden. Neuvomme niin henkilökuntaamme kuin asiakkai-
tamme käyttämään, kuljettamaan ja hävittämään tuotteemme 
suositusten mukaisesti.

Huolehdimme astioiden kierrätyksestä eli noudamme tyhjät 
tynnyri- ja kanisteripakkaukset samalla kun tuomme uudet tilalle. 
Näin astiat kiertävät ja säästämme ympäristöä tuottamalla vähem-
män pakkausjätettä.

Laatu ja nopeus ratkaisee 

TIMO NYMAN

Myynti & tuotanto
Puh. 0400 447 863
tmntuotteet@kolumbus.fi

MIKA JOKINEN

Myynti
Puh. 050 405 6101
mika.jokinen@tmn-tuotteet.fi

KIM JOKINEN

Logistiikkavastaava
Puh. 09 2568 322
tmntuotteet@kolumbus.fi

SUVI ALHO

Kemisti
Puh. 09 2568 322
suvi.alho@tmn-tuotteet.fi

TIIMI

ARI NURMIO

Myynti
Puh. 040 679 1380
ari.nurmio@tmn-tuotteet.fi

YHTEYSTIEDOT
TMN-Tuotteet Oy
Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola
Puh. 09 2568 322. 
tmntuotteet@kolumbus.fi, www.tmntuotteet.fi
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MEGASOL 2
• Voimakkaasti emäksinen liuotinpitoinen  

pesuaine
• Tehokas rasvan ja vaikean lian poistaja
• Tehoaa kuin liuotin ja emäksinen  

pesuaine yhtä aikaa
• Vähävaahtoinen mikroemulsio
• Jättää kirkkaan pesupinnan
Pakkauskoot: 25 l ja 200 l
pH: n. 13,5 - 14 tiiviste 

 
RAPEKSOL - RASVANPOISTOAINE
• Emäksinen liuotinpitoinen pesuaine
• Tehokas mineraalipitoisen lian,  

maantiepien ja suolan poistaja
• Soveltuu harjapesukoneiden shampooksi
• Moottoritilojen pesuun
• Vaahtoava ja raikkaan tuoksuinen
• Jättää kirkkaan pesupinnan
Pakkauskoot: 25 l, 200 l ja 1000 l
• pH: n. 13,5 tiiviste
 

LAB 36 U
• Tehokas liuotinvapaa emäksinen pesuaine
• Kuljetuskaluston, työkoneiden ja  

teollisuuden pesuaine.
• Soveltuu lähes kaikkien vettä ja  

emästä sietävien pintojen pesuun
• Vaahtoamaton
• Jättää puhtaan pesupinnan
Pakkauskoot: 25 l, 200 l ja 1000 l
pH: n. 14 tiiviste
 

PESUAINEET Kalustonpesuaineet, Halli- ja  
lattiapesuaineet, Metallipintojen ja  

–osien pesuaineet ja Muut

FINICLEAN EASY
• Tehokas vesipohjainen biohajoava pesuaine
• Irroittaa vaikeaa likaa kuten tiesuolaa,  

öljyä ja pikeä
• Kuljetus- ja maansiirtokaluston pesuun
• Soveltuu erinomaisesti myös henkilöautojen  

pesuun
• Taloudellinen käyttää
• Vähävaahtoinen
Pakkauskoot: 20 l, 30 l, 200 l ja 1000 l
pH: n. 13,5 tiiviste

BIOMEGA - ASUNTOVAUNUJEN PESUAINE
• Luontoystävällinen uuden ajan pesuaine
• Uudistettu koostumus
• Sisältää biologisesti hajoavia  

rasvahappojohdannaisia
• Erinomainen asuntoautojen ja  

-vaunujen pesuaine
• Soveltuu myös hyvin veneiden ja  

maatalouskoneiden pesuun
• Matalavaahtoinen
• Toimii myös viileissä olosuhteissa
Pakkauskoot: 25 l, 200 l ja 1000 l
pH: n. 11 tiiviste

1.1 Kalustonpesuaineet:
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MARAKS
• Voimakkaasti emäksinen  

rasvanpoistoaine
• Tehokas noki-, savi- ja  

öljylian poistoon
• EVI:n hyväksymä
Pakkauskoot: 25 l ja 200 l
pH: n. 14 tiiviste
 

RAPEKSOL - RASVANPOISTOAINE
• Emäksinen liuotinpitoinen pesuaine
• Tehokas mineraalipitoisen lian,  

rasvan ja öljyn poistaja
• Vaahtoava ja raikkaan tuoksuinen
• Jättää kirkkaan pesupinnan
Pakkauskoot: 25 l, 200 l ja 1000 l
pH: n. 13,5 tiiviste
 

RAPEKS-NESTE X - LATTIANPESUAINE
• Emäksinen fosfaatiton pesuaine
• Yhdistelmäkoneisiin soveltuva pesuaine
• Matalavaahtoinen
• Poistaa tehokkaasti vaikean ja pinttyneen  

lian teollisuuden ja korjaamojen lattioista
Pakkauskoot: 25 l ja 200 l
pH: n. 13,5-14 tiiviste

RAPEKS-NESTE
• Emäksinen fosfaatiton pesuaine
• Rauta-, teräs- ja metalliseososien pesuun
• Tehokas ilmanpuhdistuskennojen pesuaine
• Ei vahingoita alumiiniosia
• EVI:n hyväksymä
• Soveltuu allas- ja korkeapainepesuun ja  

höyrypesulaitteisiin
Pakkauskoot: 5 l, 25 l ja 200 l
pH: n. 13,5-14 tiiviste
 

RAPEKS-NESTE RN
• Voimakkaasti emäksinen pesuaine
• Kammiopesukoneisiin soveltuva  

eri metalliosien pesuaine
• Matalavaahtoinen
Pakkauskoot: 25 l ja 200 l
pH: n. 13,5-14 tiiviste
 

 YSIKAKS
• Teollisuuden erikoispesuaine
• Voimakkaasti emäksinen pesuaine
• Vaikeisiin pesukohteisiin, joissa ei  

voida käyttää liuotinta
• Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä sekä  

eloperäistä likaa
Pakkauskoot: 25 l ja 200 l
pH: n.14 tiiviste
 

AL3
• Erittäin voimakkaasti emäksinen pesuaine
• Metallipintojen erikoispesuaine
• Erityisesti alumiinin ja alumiiniseoksien pesuun
• Soveltuu myös pihkan poistoon metallipinnoilta
Pakkauskoot: 33 kg, 250 kg ja 1000 kg
pH: n. 14 tiiviste
 

1.2 Halli- ja lattiapesuaineet 1.3 Metallipintojen ja –osien pesuaineet 
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SPP ULTRA -ULTRAÄÄNIPESUAINE
• Emäksinen pesuaine
• Erityisesti ultraäänikoneisiin soveltuva  

pesuaine
• Öljy-, rasva- sekä muun pinttyneen ja  

vaikean lian poistoon
• Soveltuu myös maalattujen  

metallipintojen pesuun
Pakkauskoot: 25 l ja 200 l
pH: n. 13,5 - 14 tiiviste
 

RAPEKS-JAUHE
• Erittäin tehokas emäksinen pesujauhe
• Kammiopesulaitteisiin soveltuva pesujauhe
• Pölyämätön
• Helppo annostella
• Sopii eri metalleille
• Sisältää tehokkaan korroosioestoaineen
• Soveltuu kammiopesukoneisiin ja  

allaspesulaitteisiin
Pakkauskoot: 20 kg ja 100 kg
pH: n. 13 käyttöliuos 1%

DREUMEX CAR SHAMPOO
• Korkealaatuinen autoshampoo
• Sisältää vahaa
• Biologisesti hajoava
• Käsin suoritettavaan pesuun
• Jättää puhtaan ja kiiltävän pesupinnan
Pakkauskoot: 5 l ja 30 l
pH: n. 7 tiiviste

FINICLEAN VANNEPESU
• Voimakas emäksinen vannepesuaine
• Vaikean jarrupölyn ja oksidien poistoon
• Kirkastaa kevytmetallivanteet
• Ei tarvitse mekaanista hankausta
Pakkauskoko: 20 l
pH: n. 14 tiiviste

SUPER PISS
• Etanolipohjainen tuulilasinpesuneste
• Soveltuu kesä- ja talvikäyttöön
• Poistaa tehokkaasti lian, maantiepien ja suolan tuulilasista
• Lähes hajuton
• Pakkasenkestävyys:

-54ºC laimentamaton
-22ºC 1:1 seoksena
-14ºC 1:2 seoksena
-7ºC 1:3 seoksena

Pakkauskoot: 30 l, 200 l ja 1000 l

1.4 Autoshampoo

1.5 Vannepesu

1.6 Tuulilasinpesuneste
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LIUOTIN-
PESUAINEET

Emulgoituvat ja emulgoimattumat  
liuottimet

RAPOLI - JARRUCLEANER
• Tehokas jarrucleaneri korjaamoille. 
• Nopeasti haihtuva rasvanpoistoliuotin  

jättää pinnat täysin puhtaiksi.
Pakkauskoot: 10 l, 20 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste <0ºC helposti syttyvä

RAPOLI 3
• Silikonin ja rasvalian poistoon  

automaalamoissa ja -korjaamoissa.
• Rasvanpoistoliuotin.
Pakkauskoot: 20 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste 0ºC helposti syttyvä

FINICLEAN 3 EAV
• Emulgoituva hajuton liuotinpesuaine. 
• Irrottaa tehokkaasti pikeä ja suolaa  

ajoneuvon pinnasta. 
• Soveltuu päältäpesuun sekä  

moottoritilojen pesuun.
Pakkauskoko: 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste vähintään +70ºC
 

KARAX ALF
• Aromaattivapaa emulgoituva lähes  

hajuton liuotinpesuaine. 
• Käytetään raskaan kaluston, koneiden ja  

lattioden pesuun. 
• Poistaa tehokkaasti suojavahan ja  

maantiepien.
Pakkauskoot: 30 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimanhduspiste n. +73ºC palava

KARAX ALF IE
• Emulgoitumaton aromaattivapaa liuotin  

erityisesti pienosien pesuun allaspesulaitteissa. 
• Tuote soveltuu mainiosti käytettäväksi ns. vesipedissä.
Pakkauskoot: 30 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste n. +73ºC palava

KARAX III
• Hitaasti haihtuva emulgoituva liuotinpesuaine. 
• Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, maantiepien  

ja suojavahan kaikilta tiiviiltä maalatuilta tai  
maalaamattomilta pinnoilta.

Pakkauskoot: 30 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste n. +64ºC palava

2. Liuotinpesuaineet
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KIRJAPAINOJEN 
PESUAINEET

Kemikaalit painokoneiden  
puhdistukseen ja kostutusveden  

lisäaineet

KIRNO
• Nopea aromaattivapaa värienpoistoliuotin  

painokumien ja peltien pesuun.
Pakkauskoot: 20 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste <0ºC helposti syttyvä

KIRME
• Nopea aromaattivapaa ketonipitoinen  

liuotin. 
• Poistaa erittäin tehokkaasti pinttynyttä  

painoväriä. 
• Painokumien, peltien ja telojen tehopesuun.
Pakkauskoot: 10 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste -16ºC helposti syttyvä

KIRHI AV
• Emulgoituva aromaattivapaa haihtuva  

liuotinpesuaine. 
• Mieto haju. Telojen puhdistukseen.
Pakkauskoot: 20 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste +17ºC helposti syttyvä
 

KARAX 62
• Aromaattivapaa emulgoituva liuotinpesuaine. 
• Suhteellisen hitaasti haihtuva. 
• Automaattipesulaitteistiin sekä käsin  

suoritettavaan telojen ja laitteiden pesuun.
Pakkauskoot: 30 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste +62ºC palava

IPA
• Isopropanoli. Kostutusveden lisäaine. 
• Täysin veteen sekoittuva.
Pakkauskoot: 20 l, 30 l ja 200 l
Annostelu: laimentamaton
Leimahduspiste +12ºC helposti syttyvä

ISOFIX
• Isopropanolin korvaava Isofix. 
• Kostutusveden lisäaine, jota kuluu  

vähemmän kuin perinteistä IPA:a.
Pakkauskoot: 20 l 

WASSERTOP DH PLUS
• Kostutusveden lisäaine arkkioffset-painoihin. 
• Vähentää tarvittavan alkoholin määrää, nopeuttaa  

painolevyjen puhdistusprosessia sekä eliminoi  
bakteeri- ja sienikasvustoa. 

• Wassertop DH Plussan avulla saavutetaan parempi  
painoväri/vesi-balanssi. 

Pakkauskoot: 20 kg

3. Kirjapainojen pesuaineet
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MUUT  
TUOTERYHMÄT

Dreumex, Fraber, Tehopyyhe,  
imeytystuotteet, paperit ja suojaimet

SPECIAL
• Liuotinvapaa käsienpesutahna
• Keskiraskalle ja vaikealle lialle kuten öljy, rasvat, ruoste jne.
• Sisältää runsaasti ihoystävällisiä muovihiukkasia
• Ei kuivata ihoa
• Ei pilaannu jäätymisestä
Väri: valkoinen
Pakkauskoot: 2,8 kg / 4,2 kg / 15 kg / 55 kg
Annostelijat: One2clean 5ml, pumppuannostelija seinätelineellä 
4,2 kg purkkiin

SPECIAL EX
• Liuotinvapaa käsienpesutahna
• Keskiraskaalle ja vaikealle lialle kuten öljy, rasvat, ruoste jne.
• Sisältää runsaasti ihoystävällisiä muovihiukkasia
• Ei kuivata ihoa
• Ei pilaannu jäätymisestä
Väri: keltainen
Pakkauskoko: 2,7 l
Annostelija: pumppuannostelija

CLASSIC
• Käsienpesuhyytelö, sisältää hiilivetyliuotinta
• Keskiraskaalle ja vaikealle lialle kuten öljy, rasva, bitumi ja kumi
• Sisältää runsaasti ihoystävällisiä muovihiukkasia
• Ei kuivata ihoa
• Ei pilaannu jäätymisestä
Väri: punainen
Pakkauskoot: 4,5 l / 15 l / 60 l
Annostelija: pumppuannostelija seinätelineellä 4,5 l purkkiin

PLUS
• Erittäin tehokas käsienpesuhyytelö, sisältää sitrusterpeeniä
• Vaikealle lialle kuten öljy, rasva, terva, lakka, liima jne.
• Sisältää runsaasti ihoystävällisiä muovihiukkasia
• Ei kuivata ihoa
• Ei pilaannu jäätymisestä
Väri: keltainen
Pakkauskoot: 3 l / 4,5 l / 15 l / 60 l
Annostelijat: one2clean 5 ml, pumppuannostelija seinätelineellä 
4,5 l purkkiin

4. Dreumex-käsienpesutahnat & suojavoiteet
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FRA-BER LAVATELI BICOMPONENTE
• Tehopesuaine, 2-komponentti. 
• Parhaista raaka-aineista valmistettu  

tehopesuaine. 
• Päältäpesuun, moottorit, peitteet jne. 
• Laimennus kuljetuskalustolle 1:35,  

moottorit 1:10
Pakkauskoko:10 kg, 25 kg

FRA-BER SUPER LEGA  
VANNEPESUAINE
• Emäksinen vannepesuaine. 
• Puhdistaa tehokkaasti monenlaisen  

lian vanteista. 
• Laimennus n. 1:10. 
Pakkauskoko: 10 kg

FRA-BER LINDO  
IKKUNANPESUAINE
• Tämä tuote on erityisesti suunniteltu  

lasien sekä lakattujen ja muovipintojen 
 puhdistukseen. 

• Puhdistaa nopeasti jättämättä halo- 
vaikutusta ja siinä on miellyttävä  
tuoksu. Poistaa myös rasvan jäämät. 

Pakkauskoko: 5 kg

FRA-BER LAVA INTERNI B BLACK  
ORCHID SISÄPESU
• Puhdistaa tehokkaasti lian auton  

istuimista ja muista sisäosista. 
• Jättää miellyttävän tuoksun käsitellyille  

pinnoille. 
Pakkauskoko: 5 kg

FRA-BER POLISH PLUS AROMA  
MUOVIOSAT SISÄPUOLI
• Kiillottaa ja suojaa muovi- ja  

nahkapinnat. 
• Antistaattinen UVA suoja. 
• Ei rasvaa eikä valkaise, jättää käsitellyt  

osat pehmeäksi.
Pakkauskoko: 5 L

FRA-BER GOMMALUX  
PERMANENT  SUOJA-AINE  
MUOVI- & KUMIOSILLE  
ULKOPUOLI 
• Suoja-aine kumi- ja muoviosille.  

Ei vahingoita osia. 
• Laimennetaan vedellä 1:3 - 1:5. 
Pakkauskoko: 5 l

FRA-BER NANOPOLISH  
FOAMING B6 VAHAPESUAINE
• Vaahtoava kiillotusaine antaa kiillon  

ja suojan maalipinnalle.
• Luo maalipinnalle nano-rakenteisen  

vahaemulsion. 
• Ei sisällä hankaavia ainesosia.
Pakkauskoko: 5 l

FRA-BER AKTIV E LASINPESUSPRAY 
• Puhdistaa ajoneuvon ikkunat perusteellisesti  

ja poistaa epämiellyttävät hajut. 
Pakkauskoko: 400 ml (spray)

FRA-BER LUSTRATOUCH PIKAVAHA
• Nopea kiiltovaha. 3 in 1. 
• 30% enemmän kiiltoa. Erittäin  

helppotöinen. 
Pakkauskoko: 750 ml

5. Fraber-autonhoitotuotteet
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TEHOPYYHE FIBRELLA 2200
• Kuitukangaspyyhe
• Täysin nukkaamaton
• Sisältää 67 % viskoosia, 30 % polyesteriä
• Reiällisen rakenteen ansiosta sitoo erittäin hyvin itseensä  

puhdistusnesteiden irrottamat epäpuhtaudet
• Soveltuu monikäyttöisenä esim. sairaaloiden puhtaanapitoon, 

automaalaamoihin, -pesuloihin ja -korjaamoihin.
Koko: 30 x 65 cm
Pakkaus: 5 kg, sisältää n. 500 kpl pyyhkeitä 

Tuotetieto:
• Tuote sisältää viskoosikuitua 67 % ja polyesterikuitua 30 %
• Ei sisällä vaarallisia tai haitallisia aineita
• Tuote täyttää kosmetiikka tuotteiden pohjoismaisen ympäristö-

merkinnän (Joutsen-merkki) vaatimukset
• Kaikilla käytetyillä polyesterikuiduilla on Öko-Tex sertifikaatit 

Ympäristövaikutukset:
• Tuote ei aiheuta normaalissa käytössä vaaraa ympäristölle.  

Epätäydellisessä poltossa voi syntyä myrkyllisiä kaasuja. 

Hävitys:
• Tuote voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana.

KONEPYYHE TRIKOO KIRJAVA
• Kirjavaa puuvillaa
• Hyvä imukyky
Pakkaus: 10kg/pkt

 
IMEYTYSMATTO
• Öljyjen ja öljypitoisten aineiden ja polttonesteiden  

imeyttämiseen
• Lattioiden suojaaminen nestevahingoilta
• Nestevuotojen imeyttämiseen suoraan vahinkopaikalla
• Öljyjen imeyttämiseen veden pinnalta ja kuivalta maalta
Imeytyskyky: 18 x oma paino, 9 kg/m2
Nimellispaino: 500 g/m2
Rullakoko: 5 m2/60 cm
Väri: harmaa
Pakkaus: 3 x 5 m2 rullaa

 
IMUHIRMUPYYHE
• Pienten öljypitoisten nestevuotojen imeyttämiseen
• Hyvä imukyky
• Helppo käyttää kokonsa ansiosta
Väri: harmaa
Pakkaus: 10 kg/pkt
 

IMUHIRMURAE
• Öljy- ja nestevuotojen imeytykseen
• Superimukykyisiä ja paloturvallisia rakeita
• Materiaali: sintrattuja mineraalirakeita,  

pohjana piimaa ja savi
• Luontoystävällinen
• Helppokäyttöinen
Imukyky: 1 l sitoo vähintään 0,4 l öljyä
Muut kohteet: estää liukastumiset ja  
hajunpoistoon
Pakkauskoko: 20 kg

6. Tehopyyhe 7. Imeytystuotteet

Tehopyyhe
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8. Korjaamo- ja pehmopaperit 9. Suojaimet 

TORK SOFT MINI JUMBO WC-PAPERI
Tuotenumero: 110253
Rullapituus: 170 m
Järjestelmä: T2 - Mini Jumbo WC-paperi  
      järjestelmä
Kerrokset: 2
Väri: Valkoinen

TORK TEOLLISUUSPUHDISTUSPAPERI  
VAATIVAAN KÄYTTÖÖN, SININEN 
Tuotenumero: 130080
Rullapituus: 255 m
Järjestelmä: W1 lattia/seinä-järjestelmä
Kerrokset: 3
Väri: Sininen

TORK EXPRESS SOFT MULTIFOLD  
KÄSIPYYHE, KETJUTAITTO
Tuotenumero: 100289
Järjestelmä: H2 - Multifold-pyyhejärjestelmä
Kerrokset: 2
Väri: Valkoinen

TORK SOFT SINGLEFOLD KÄSIPYYHE, ZZ-TAITTO
Tuotenumero: 290163
Järjestelmä: H3 - C-fold- ja ZZ-fold/Singlefold-järjestelmä
Kerrokset: 2
Väri: Valkoinen

TORK BASIC PAPERI, KELTAINEN
Tuotenumero: 127107
Rullapituus: 1190 m
Järjestelmä: W1 lattia/seinä-järjestelmä
Kerrokset: 1
Väri: Keltainen

TORK BASIC VETOPYYHE 1-KERROKSINEN
Tuotenumero: 120150
Rullapituus: 300 m
Järjestelmä: M2 -Vetopyyherulla-järjestelmä
Kerrokset: 1
Väri: Keltainen

MACROLITE 1055 
• Ohutta amaraa ja nylonia. 
• Suora ranneke.
• Ihoystävällinen materiaali. 
Pakkaus: 12pr/nippu, 120pr/laatikko
Koot: 7/S - 11/XXL

POLY-FLEX 1933
• Keskivahva Harmaa kämmen PU-pinnoitettu  

nylonsormikas. 
• Kestävä pinnoite
Pakkaus: 12 pr/nippu, 240 pr/laatikko 
Koot: 7/S-11/XXL

CUT-PROOF-3-VIILTOSUOJAHANSKA
• Nitriilipinnoitettua HPPE-kuitua. Uusi  

Micro-Foam pinnoite. 
• Edullinen viiltosuojakäsine, jolla saa hyvän  

pidon kappaleista.
Pakkaus: 12 pr/nippu, 144 pr/laatikko
Koot: 7/S-11/XXL

SOFT-CUT-3-VIILTOSUOJAHANSKA
• Erikoisohut 3-luokan viillonsuoja erikois- 

nitriilipinnoitteella. 
Pakkaus: 12 pr/nippu, 144 pr/laatikko
Koot: 8/M-11/XXL

CLEAN 1A NITRIILI KERTAKÄYTTÖKÄSINE
• Puuteriton nitriilikumikäsine. 
• Joustavaa ja lujaa laatua. 
• Elintarvikkeiden käsittelyyn sopiva. 
Pakkaus: 100 kpl/rasia, 10 rasiaa/laatikko 
Koot: 7/S-10/XL

PU STRONG
• hyvin istuva harmaa/valkoinen/musta  

PU-pinnoitettu nylon-käsine. 
Pakkaus: 12 pr/nippu, 240 pr/laatikko 
Koot: 7-11

KAUTTAMME SAATAVILLA MYÖS MUITA SUOJAIMIA.KAUTTAMME SAATAVILLA MYÖS MUITA PAPEREITA.
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