
TEHOKKUUTTA SUORAAN LUONNOSTA

®

QuattroSelect
Tuotenumero
Listahinta

Tuote ja pakkaus Tuotekuvaus ja annostus

100920826

86,00 €

SURE
Yleispuhdistusaine
2 x 2,5 l

Tiivistetty, emäksinen rasvanpoistoaine erittäin rasvaisten keittiölaitteiden 
ja pintojen puhdistukseen. Soveltuu erinomaisesti myös lattioiden 
tehopuhdistukseen, vahatun lattian pintapesuun ja kevyiden 
vahakerrosten poistoon.

1 annospussi : 166 sankoa (5 litraa) tai 500 annostelupulloa (500 ml)

100920830

99,73 €

SURE Puhdistus- ja 
rasvanpoistoaine
2 x 2,5 l

Tiivistetty, emäksinen rasvanpoistoaine erittäin rasvaisten keittiölaitteiden ja 
pintojen puhdistukseen. Soveltuu erinomaisesti myös lattioiden 
tehopuhdistukseen, vahatun lattian pintapesuun ja kevyiden vahakerrosten 
poistoon.
1 annospussi : 250 sankoa (5 litraa) tai 500 annostelupulloa (500 ml)

100920828

75,27 €

SURE Matalavaahtoinen 
yleispuhdistusaine 
2 x 2,5 l

Tiivistetty matalavaahtoinen yleispuhdistusaine vettä sietävien pintojen 
Puhdistamiseen käsin tai koneellisesti

1 annospussi : 250 sankoa (5 litraa) tai 500 annostelupulloa (500 ml)

100920824

70,26 €

SURE Sanitettitilojen
puhdistus- ja 
saostumienpoistoaine 
2 x 2,5 l

Tiivistetty hapan saniteettitilojen puhdistusaine kovan veden alueille.

1 annospussi : 166 sankoa (5 litraa) tai 500 annostelupulloa (500 ml)

100920822

75,27 €

SURE Sanitettitilojen
puhdistusaine 
2 x 2,5 l

Tiivistetty saniteetti- ja märkätilojen puhdistusaine kaikkien vettä ja emäksisiä 
aineita kestävien pintojen puhdistamiseen käsimenetelmin.

1 annospussi : 166 sankoa (5 litraa) tai 500 annostelupulloa (500 ml)

SURE annostelujärjestelmät

QuattroSelect SmartDose Divermite

Käyttöliuospullot - vaihtoehdot

6 x 750 ml tyhjä sumutinpullo 
(myyntierässä molempien tuotteiden tarroja 6 kpl)
7523890 Saniteettipuhdistusaine ja Saniteettitilojen 

puhdistus- ja saostumienpoistoaine
7523889 Lasi- ja muiden kovien pintojen puhdistusaine 

ja Yleispuhdistusaine
7523897 Desinfioiva puhdistusaine ja Kalkinpoistoaine 
7523898 Vaahdottava sumutinpää | Puhdistus- ja rasvan-

poistoaine ja Uunin- ja grillinpuhdistusaine

6 x 750 ml tyhjä Divermite sumutinpullo 
(Voi käyttää myös SmartDosen annosteluun)

7524027 Puhdistus- ja rasvanpoistoaine
7524026 Yleispuhdistusaine
7524029 Desinfioiva puhdistusaine

Annostelupullot ilman painatusta   saatavilla olevat etiketit
7513772 6x500 ml tyhjä annostelupullo 
7514140 6x1 l tyhjä pullo
7510416 6x500 ml sumutinpullo



Divermite
Tuotenumero
Listahinta

Tuote ja pakkaus Tuotekuvaus ja annostus

100919509

109 €

SURE
Käsiastianpesuaine
4 x 1,5 l

Tiivistetty astianpesuaine kaikenlaisten astioiden ja keittiövälineiden käsin 
suoritettavaan pesuun.

1 annospussi: 50 allasta (30 l allas). 

100918734

94 €

SURE
Yleispuhdistusaine
4 x 1,5 l

Tiivistetty monikäyttöinen yleispuhdistusaine kaikille koville vettä sietäville pinnoille
(katto, seinät, lattiat, tasopinnat).

1 annospussi : 68 sankoa (7 litraa) tai 136 annostelupulloa (750 ml).

100919219

98 €

SURE Puhdistus-
ja
rasvanpoistoaine
4 x 1,5 l

Tiivistetty, emäksinen rasvanpoistoaine erittäin rasvaisten keittiölaitteiden ja 
pintojen puhdistukseen, rasvalian poistoon lattioilta.

1 annospussi:43,5 sankoa (7 litraa) tai 130 annostelupulloa (750 ml).  

100919220

136 €

SURE Desinfioiva 
puhdistusaine
4 x 1,5 l

Tehokas erittäin tiivistetty desinfioiva puhdistusaine ruoanvalmistustilojen kaikkien 
pintojen yhdistettyyn pesuun ja desinfiointiin.

1 annospussi:41,5 sankoa (3,5 litraa) tai 125 annostelupulloa (750 ml).  

TEHOKKUUTTA SUORAAN LUONNOSTA
SURE annostelujärjestelmät

®

SmartDose
Tuotenumero
Listahinta

Tuote ja pakkaus Tuotekuvaus ja annostus

100920827

31,72 €

SURE
Yleispuhdistusaine
1 x 1,4 l

Tiivistetty monikäyttöinen yleispuhdistusaine kaikille koville vettä sietäville 
pinnoille (katto, seinät, lattiat, tasopinnat). 
Annostelu
1 x pulloasento Pullo/mikrokuitumenetelmä (10 ml/750 ml). 
2 x pulloasento        Sanko (20 ml/5 l) 
1 x sankoasento      Annostelu altaaseen (70 ml/15 l)

100919510

32,31 €

SURE Puhdistus- ja 
rasvanpoistoaine
1 x 1,4 l

Tiivistetty, emäksinen rasvanpoistoaine erittäin rasvaisten keittiölaitteiden ja pintojen 
puhdistukseen ja lattioiden tehopesuun
Annostelu
1 x pulloasento Pullo/mikrokuitumenetelmä (10 ml/750 ml). 
2 x pulloasento        Sanko (20 ml/5 l) 
1 x sankoasento      Annostelu altaaseen/yhdistelmäkoneeseen (70 ml/15 l)

100919531

41,20 €

SURE Desinfioiva 
puhdistusaine
1 x 1,4 l

Tehokas erittäin tiivistetty desinfioiva puhdistusaine ruoanvalmistustilojen 
kaikkien pintojen yhdistettyyn pesuun ja desinfiointiin.
Annostelu
1 x pulloasento        Pullo/mikrokuitumenetelmä (10 ml/750 ml)  
1 x sankoasento      Annostelu sankoon (70 ml/7 l)

100920829

32,31 €

SURE 
Matalavaahtoinen 
yleispuhdistusaine 
1 x 1,4 l

Tiivistetty matalavaahtoinen yleispuhdistusaine vettä sietävien pintojen 
Puhdistamiseen käsin tai koneellisesti
Annostelu
1 x sankoasento     Sanko/yhdistelmäkone (20 ml/10 l.)
1 x yhdistelmäkone (40 ml/20 l.)

100920825

37,75 €

SURE Sanitettitilojen
puhdistus- ja 
saostumienpoistoaine 
1 x 1,4 l

Tiivistetty hapan saniteettitilojen puhdistusaine kovan veden alueille.
Annostelu
1 x pulloasento Pullo/mikrokuitumenetelmä (10 ml/750 ml). 
2 x pulloasento        Sanko (20 ml/5 l) 
1 x sankoasento      Annostelu altaaseen (70 ml/15 l)

100920823

37,75 €

SURE Sanitettitilojen
puhdistusaine 
1 x 1,4 l

Tiivistetty saniteetti- ja märkätilojen puhdistusaine kaikkien vettä ja emäksisiä aineita 
kestävien pintojen puhdistamiseen käsimenetelmin.
Annostelu
1 x pulloasento Pullo/mikrokuitumenetelmä (10 ml/750 ml). 
2 x pulloasento        Sanko (20 ml/5 l) 
1 x sankoasento      Annostelu altaaseen (70 ml/15 l)


