
KW tuotteet varainhankintaan
Kotimainen 

Waihtoehto



Urheilijakodin kaikkeen pyykkiin

MÖRKÖ Pyykinpesujauhe 8 kg

Hajut urheiluvarusteista ja –vaatteista poistava. 

Värillisten vaatteiden pesuun +30-40 °C.

Valkopyykille +30-40 °C, valkaisu tehostuu + 60 °C.

Hajusteeton

Zeoliititon

Fosfaatiton

Tehoaa hyvin proteiini-, hiilihydraatti-, eritetahra- ja 

rasvalikaan. Tuote on kehitetty erityisesti 

urheiluvarusteiden ja urheiluvaatteiden mörkömäisen 

hienhajun poistamiseen. 

KÄYTTÖOHJEET:

Jääkiekkovarusteet: +40 °C, 100 ml/kone (hajunpoisto)

Urheilutekstiilit: +40 °C, 100 ml/kone (hajunpoisto)

Coachin kauluspaita: +30-40 °C, 40 ml/kone

Värilliset vaatteet: +30-40 °C, 40 ml/kone

Mörkömäisen likaiset vaatteet:

Kostuta tahra KW Trimcos –pesuaineella.  Anna 

vaikuttaa 30 min tai jopa yön yli. Laita vaate 

pyykinpesukoneeseen. Myös MAALI tahrat ☺



Siivousaineet

KW Yleispesu 1L

Raikas ja tehokas yleispuhdistusaine.

Soveltuu myös laminaatille.

KW Sani 1L

Saniteettitilojen yleispuhdistusaine – ihana tuoksu.

Ehkäisee kalkin muodostumista pinnoille. 

Soveltuu myös ikkunoiden pesuun.

KW Hapanpesugeeli 1L

Käyttövalmis hapan peruspesuaine erityisesti lasiovien ja sermien peruspuhdistamiseen 

kalkkijäämistä kosteissa tiloissa. Geelimäinen olomuoto antaa mahdollisuuden kemian 

vaikuttaa, mikä vähentää mekaniikan tarvetta puhdistamisessa. 

Myös WC-altaan puhdistamiseen.

KW Blue lasi-spray 500 ml, sisältää huurteeneston

KW Green yleis-spray 500 ml, tehostettu rasvanirrotus

KW Red wc-spray 500 ml, sisältää hajunsyöjää



Keittiöaineet

KW Ecotabs 100 kpl 

Kirkasteen, suolan sekä veteen sulavan kelmun 

sisältävä fosfaatiton konetiskitabletti

KW Astianpesu 1L

Neutraali käsiastianpesu- ja yleispuhdistusaine, joka soveltuu astian- ja 

ikkunanpesuun sekä kalusteiden ja maalattujen pintojen puhdistukseen.  

Astianpesu on tehokasta kylmässäkin vedessä ja käyttöliuos on ystävällinen 

iholle ja aroillekin pinnoille.

KW Kitchen spray 500 ml, tehostettu rasvanirrotus ja 

aivan ihana kaneli-akaasian tuoksu

KW Pink käsitiski-spray 500 ml

KW Konetiskijauhe 2 kg 

Jauhemainen konetiskiaine. Annostus 15 

ml/pesukerta. 133 pesukertaa!



Tekstiilien pesuaineet

KW Valko 800 G

KW Valko 5 KG

KW Valko 8 KG

Hajusteeton, zeoliititon hygieniapyykinpesujauhe. KW Valko tehoaa 

hyvin proteiini-, hiilihydraatti-, eritetahra- ja rasvalikaan. Tuote on 

kehitetty erityisesti vaaleiden tekstiilien pesemiseen hoivasektorilla, 

ammattikeittiöissä, hotelleissa, mutta soveltuu myös käytettäväksi 

värillisen urheilupyykin kanssa - missä tekstiilin hygieeninen puhtaus  on 

myös tärkeätä raikkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

KW Universal 800 G

KW Universal 5 KG

KW Universal 8 KG

Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa kehitetty tehokas kirjo-

/valkopesujauhe käsin- ja konepesuun kaikissa 

lämpötiloissa (30 oC - 95 oC). 

Hyvä tahranpoisto- ja valkaisuteho saavutetaan +60 oC ja 

ylöspäin. 

Mustien ja usein tummanväristen tekstiilien pesussa 

pesulämpötilan on oltava +40 oC tai matalampi. 

Hajusteeton, zeoliititon, fosfaatiton. 

KW Color Natura 800 G

KW Color Natura 5 KG

KW Color Natura 8 KG

Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa kehitetty 

tehokas luontoystävällinen kirjopesuaine

käsin- ja konepesuun kaikissa lämpötiloissa

(30 oC – 95 oC), KW Color Natura pesee 

puhtaaksi säilyttäen värit kirkkaina pesusta 

pesuun. Hajusteeton, zeoliititon ja fosfaatiton.

250 pesukertaa



Tekstiilien nestemäiset pesu- ja huuhteluaineet

KW Color neste 5 L

Allergia-, iho- ja Astmaliiton kanssa kehitetty 

kirjo- ja hienopyykille tarkoitettu 

pesunestetiiviste, soveltuu myös valkopesuun. 

Hellävarainen myös aroille tekstiileille. 

Hajusteeton.

KW Softex Sucette 5 L 
Hajustettu tekstiilien huuhteluaine.

KW Softex Sensitive 5 L

Hajustamaton tekstiilien huuhteluaine

KW Seljes Pyykkietikka 1 L 

KW Loulus Pyykkietikka 1 L 

KW Trimcos 1 L (tahranpoistoaine)

Erikoispuhdistusaine tekstiilien tahranpoistoon, 

tekstiilien puhdistamiseen 

painehuuhtelukoneella, tehoaa sekä 

eläinrasvoihin että muihin rasvoihin. Poistaa 

myös maalitahrat, hometta, pihkaa ja 

ruohovihreää. 

Hellävarainen myös aroille tekstiileille. 

Hajusteeton.



Henkilöhygieniatuotteet

KW Classic Tridia 500ml (valloittava vadelman tuoksu)

KW Classic Lemongreen 500 ml (oivallinen sitruunan tuoksu)

Hellävaraiset, miedosti hajustetut nestesaippuat käsien ja koko vartalon pesuun.

KW Käsihuuhde 80% 100 ml ja 500 ml

Geelimäinen käsihuuhde käsien desinfiointiin, erityisesti herkkäihoisille. 

Toistuvaan käyttöön. Tuote on hyvin miellyttävä käyttää, ei kuivata, ei tahmaa.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tunnus

EN-standardit: EN 1500, EN 13624, EN 13727, EN 12791, EN 14476

KW Naturel Omena 500 ml ja 5 L

Hellävarainen  hiusten, käsien ja koko vartalon pesuaine. KW Naturel Omena 

suihkushampoo sopii erinomaisesti päivittäiseen toistuvaan käyttöön. 

• Annospumppu 1 ml annostuksella 5 L astiaan. Kätevää mökille ja suihkuun!!

Fishermans soap 500 ml

Nestemäinen käsisaippua, jolla kalan, sipulin ja valkosipulin hajua poistava 

ominaisuus. Toistuvaan käyttöön.

Suihkushampoo

Nestesaippua

Keittiösaippua
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