PESUAINEET
Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet
sisä- ja ulkokäyttöön!

TIKKURILAN PESUAINEET
PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN
Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaussysteemin
toimivuuden ja maalin tartunnan. Ulkopintojen huoltopesu ehkäisee home- ja leväkasvuston syntymistä ja pitää
pinnat kauniina pitkään.

TALON HUOLTOPESU

Julkisivujen ylläpitopesuun

Pese hyväkuntoiset puu- ja kiviainesjulkisivut
puhtaaksi liasta, noestaja alkavasta pinta
homeesta. Sekoitus veteen 1:10. Lisää pesu
tehoa saat vähentämällä veden m
 äärää.

PIHAN HUOLTOPESU

Piharakenteiden ylläpitopesuun
Pese hyväkuntoiset aidat, telineet, pihakiveykset
ja muut pihan rakenteet puhtaaksi liasta ja alkavasta pintahomeesta. Sekoitus veteen 1:5. Lisää
pesutehoa saat vähentämällä veden määrää.
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HOMEENPOISTO

Poista kasvustot ennen maalauskäsittelyjä
Ennen huoltokäsittelyjä ulkopinnat on puhdistettava itiökasvustoista.
Homeenpoisto tappaa kasvustot pinnoilta, jolloin huoltokäsittelyt
onnistuvat.
Valitse nestemäinen tiiviste (1:3) tai veteen liuotettava tabletti 		
(1–2 tabl/ litra vettä).

30 tabl = jopa

TERASSI- JA KALUSTEPESU
Kirkasta terassit ja pihakalusteet 		
ennen huoltokäsittelyä
Terassi- ja kalustepesun patentoitu koostumus
poistaa harmaantunutta puun pintakerrosta ja vie
mennessään liat ja homeet. Sekoita 0,5 litran purkki
5 litraan ja 1 litran purkki 10 litraan vettä.
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MAALIPESU

Sisäpintojen esikäsittelyyn
Maalipesu on tehokas esikäsittelyaine sisäpinnoille
ennen maalauskäsittelyjä. Maalipesu poistaa
hankalatkin likakertymät ja karhentaa vanhaa 
pintaa, jolloin uusi maali tarttuu hyvin.

SEINÄPESU

Sisäseinien nopeaan puhdistukseen
ennen maalausta tai lakkausta
Seinäpesu on käyttövalmis liuos kätevässä suihkepullossa. Suihkuta ja pyyhi veteen kostutetulla rätillä.
Huuhdo rättiä puhtaalla vedellä työn edetessä.
UUTUUS! KÄYTTÖVALMIS SEINÄPESU

KALUSTEPESU

Sisäkalusteiden, ovien ja listojen
puhdistukseen ennen maalausta tai
lakkausta
Kalustepesu on käyttövalmis liuos kätevässä
suihkepullossa. Suihkuta ja pyyhi veteen kostutetulla
rätillä. Huuhdo rättiä puhtaalla vedellä työn edetessä.
UUTUUS! KÄYTTÖVALMIS KALUSTEPESU
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PANSSARIPESU

Peltikattojen esikäsittelyyn
Panssaripesulla puhdistat maalaamattoman
tai ennen maalatun peltikaton ennen
uudelleenmaalausta.

PENSSELIPESU

Helppo ja tehokas puhdistus
kaikille maalaustyökaluille
Tikkurilan Pensselipesulla puhdistat
pensselit ja telat nopeasti ja vaivattomasti.
Pensselipesu irrottaa tehokkaasti vesi- ja
liuoteohenteisen maalin, se on mietohajuista
eikä se sisällä liuotteita. Hieman kuivah
taneetkin pensselit ja jopa kuivuneet
maalitahrat puhdistuvat Pensselipesulla.
Huuhdo lopuksi vedellä.
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PESUAINEET
Talon
Huoltopesu

Pihan
Huoltopesu

Homeenpoisto

Homeenpoistotabletit

Terassi- ja
kalustepesu
(patentti FI 120542)

Yleispuhdistusaine
julkisivujen säännölliseen puhdistukseen.

Yleispuhdistusaine
piharakenteiden
säännölliseen puhdistukseen.

Homeenpoistoon
ulkopinnoilta ennen
uudis- ja huoltomaalausta. Puhdistaa ja
valkaisee.

Homeenpoistoon
ulkopinnoilta ennen
uudis- ja huoltomaalausta. Puhdistaa ja
valkaisee.

Jauhemainen tehopuhdistaja terasseille
ja ulkokalusteille.
Puhdistaa ja valkaisee.

Kiviaines- ja
puujulkisivut

Aidat, piharakenteet,
puu- ja betonipinnat

Julkisivut, aidat

Julkisivut aidat

Terassit, pihakalusteet,
portaat

Ei vaadi uudelleenmaalausta.

Ei vaadi uudelleenmaalausta.

Vaatii uudelleenmaalauksen.

Vaatii uudelleenmaalauksen.

Vaatii uudelleenmaalauksen.

Sekoita 1 litra Talon
Huoltopesua 10 litraan vettä.

Sekoita 1 litra Pihan
Huoltopesua 5 litraan
vettä.

Sekoita 1 litra
Homeenpoistoa 3
litraan vettä.

Liuota 1–2 tablettia
1 litraan vettä riippuen
pinnan likaisuudesta.

Sekoita 0,5 litran purkki
5 litraan vettä tai1 litran
purkki 10 litraan vettä.

Puu-, rappaus- ja
betonipinnat

Puu-, metalli- ja
betonipinnat

Puu-, rappaus- ja
betonipinnat sekä
kuitusementtilevypinnat

Puu-, rappaus- ja
betonipinnat sekä
kuitusementtilevypinnat

Puu- ja muovipinnat

Käytä pesuainetta etiketissä olevien ohjeiden mukaisesti. Suojaa roiskeilta itsesija pinnat, joita et
pese (ikkunat, kasvit jne.). Tehosta pahasti likaantuneiden p
 intojen puhdistusta harjalla tai muulla
naarmuttamattomalla puhdistusvälineellä. Pesuaine ei saa kuivua pinnoille, joten vältä työskentelyä suorassa auringonpaisteessa.
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Panssaripesu

Maalipesu

Seinäpesu
UUTUUS!

Ammoniakkia sisältävä
pesuaine metallipintojen esikäsittelyyn.

Alkalinen puhdistusja esikäsittelyaine
sisäpinnoille.

Käyttövalmis pesuaine
sisäseinien nopeaan
puhdistukseen ennen
maalausta tai
lakkausta.

Sisäkalusteiden,
-ovien ja listojen nopeaan puhdistukseen
ennen maalausta tai
lakkausta.

Puhdistusaine
maalaustyövälineiden
pesuun.

Uudet sinkityt sekä
aiemmin maalatut
kattopinnat ulkona

Seinät, katot ja lattiat

Sisäseinät

Huonekalut, sisäovet,
listat

Poistaa tehokkaasti
työvälineistä vesija liuoteohenteiset
maalit.

Vaatii uudelleenmaalauksen.

Vaatii uudelleen
maalauksen.

Vaatii uudelleen
maalauksen.

Vaatii uudelleen
maalauksen.

Sekoita 1 litra Panssari
pesua 4 litraan vettä.

Esikäsittely erittäin
likaisille pinnoille:
sekoita 1 litra Maalipesua 5 litraan vettä.

Ei laimenneta.

Ei laimenneta.

Ei laimenneta.

Metallipinnat

Puu-, metalli-,
rappaus-, betoni- ja
muovipinnat

Maali- ja lakkapinnat

Maali- ja lakkapinnat

Työvälineet,
maalitahrat

Kalustepesu Pensselipesu
UUTUUS!

Huuhtele pinta huolellisesti ja anna kuivua ennen pintakäsittelyä. Kokeile pesuliuoksen vaikutusta huomaamattomaan paikkaan varmistuaksesi vaikutusajasta ja seoksen voimakkuudesta.
Pesuaineen menekki riippuu pinnan likaisuudesta.
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