
TEHOKKUUTTA SUORAAN LUONNOSTA - SE KERTOO, ETTÄ VÄLITÄT
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Tehokkuutta suoraan luonnosta
SURE® on kasvipohjainen, 100% biohajoava * tuotesarja, jossa ammattikäyttöön 
tarkoitettujen tuotteiden tehokkuus yhdistyy ennenkokemattomaan turvallisuuteen 
ja ympäristömyötäisyyteen. Tuotesarjan uusiutuvista luonnonvaroista 
valmistetuista tuotteista löytyvät ympäristö- ja käyttäjäystävälliset tuotteet 
keittiöihin,  siivoukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan.

Turvallista ja ympäristömyötäistä
SURE-tuotesarja varmistaa puhtauden lisäksi myös  työntekijöiden, asiakkaiden 
sekä luonnon turvallisuuden ja  hyvinvoinnin - se kertoo, että välität.

Kasvipohjaisista ainesosista valmistettujen SURE-tuotteiden raaka-aineet ovat 
peräisin elintarviketeollisuuden sivutuotteista (sokerijuurikas, maissi, olki, 
vehnälese ja kookos). Tuotteet eivät sisällä keinotekoisia väriaineita, hajusteita, 
fosfaatteja, kvatteja tai klooriyhdisteitä. SURE-tuotteita ei ole luokiteltu käyttäjälle 
vaarallisiksi eikä niitä käytettäessä tarvita suojakäsineitä** tai suojalaseja.

Luotettavalta yhteistyökumppanilta
Diversey Care on johtava maailmanlaajuinen puhdistusaineita ja 
hygieniatuotteita  ja -ratkaisuja  valmistava ja markkinoiva yritys. Yli 90 vuoden 
ja maailmanlaajuisen toiminnan kokemuksella 175:ssä maassa tiedämme ja 
ymmärrämme asiakkaiden päivittäiset haasteet sekä huolen ympäristön ja 
käyttäjien turvallisuudesta. 

SURE-puhdistusaineet tarjoavat turvallisuuden ja 
ympäristömyötäisyyden - laadusta tinkimättä.



Luonnollisen tehokas
SURE-tuotesarja kertoo Diverseyn Caren maailmanlaajuista sitoutumista tarjoten 
ammattikäyttöön kehitetyt puhdistusaineet, jotka täyttävät käyttäjien tiukat vaatimukset 
ympäristön kunnioittamisesta ja ihmisten terveydestä - tehokkuutta unohtamatta. 

Kaikki tuotteet on valmistettu kasvipohjaisista raaka-aineista, kehitetty 
ammattikäyttöön ja täyttävät EU-Kukka ympäristömerkin kriteerit. ***

Tuotteet ovat läpäisseet laajat tehotestit, joiden pohjana ovat kansainvälisen Diverseyn 
Caren maailmanlaajuinen tutkimustoiminta, asiantuntemus ja kokemus markkinoiden 
johtavien puhdistusaineiden kehittämisestä.

SURE-tuotteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä eivätkä vaadi erityistä 
käyttäjäkoulutusta. Mini-oppaat ja selkeät, värikoodatut etiketit varmistavat 
tuotteiden oikean käytön.

SURE-tuotteet ovat saatavilla perinteisissä yhden ja viiden litran pulloissa 
sekä turvallisissa Divermite™, SmartDose™, QuattroSelect™ sekä Soft Care™ 
-annostelujärjestelmissä 

Yhteinen tavoitteemme
Kohti ympäristömyötäistä ja laadukasta puhtautta

• Työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys
• Oman brändin vahvistaminen
• Tasainen korkea laatu

Yksinkertaisuus ja vaivattomuus
• Kaikki mitä tarvitaan päivittäiseen puhdistukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan
• Värikoodatut, selkeät etiketit
• Helppo perehdyttää

Työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus
• Luokiteltu alimman mahdollisen vaaraluokituksen mukaan
• Ei suojakäsineiden tai -lasien tarvetta puhdistuksen aikana **
• Eivät sisällä vaarallisia aineita
• Suljetut turvalliset annostelujärjestelmät

 
 
 
* Perustuvat riippumattoman OECD 301B arviointiin 
**SURE Uunin- ja grillinpuhdistusainetta käytettäessä suositellaan suojakäsineitä 
*** Osalla tuotteista ei ole EU-Kukka -ympäristömerkkiä, siksi että niille ei ole olemassa EU-Kukka -ympäristökriteerejä

* Based on an independent OECD 301B assessment
** Except oven cleaning with neat product
*** Some product classes are not covered by EU Ecolabel scheme





SURE Käsiastianpesuaine
Tiivistetty astianpesuaine kaikenlaisten astioiden ja 
keittiövälineiden käsin suoritettavaan pesuun.

Saatavilla: 1l pullo, 5l kannu, 1,5l Divermite tuotepussi

SURE Saniteettitilojen puhdistus- ja 
saostumienpoistoaine
Hapan saniteettitilojen puhdistusaine kovan veden alueille.

Saatavilla: 1 l pullo, 5l  kannu, 2,5 l QuattroSelect tuotepussi, 
1,4 l SmartDose

SURE Yleispuhdistusaine
Tiivistetty monikäyttöinen yleispuhdistusaine kaikille koville vettä 
sietäville pinnoille (katto, seinät, lattiat, tasopinnat). Erinomainen 
myös keittiön erilaisten tasopintojen puhdistuksessa.

Saatavilla: 1 l pullo, 5 l kannu, 1,5 l Divermite tuotepussi, 2,5 l 
QuattroSelect tuotepussi, 1,4 l  SmartDose

SURE Saostumienpoisto- ja 
saniteettipuhdistusaine
Käyttövalmis saostumienpoistoaine WC-istuimille ja 
urinaaleille. Voidaan käyttää myös laimennettuna pintojen 
jaksottaiseen pesuun happamia aineita kestäville pinnoille.

Saatavilla: 750 ml pullo, 5 l kannu

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

Saatavilla: 1 l pullo, 5l  kannu, 1,5 l Divermite tuotepussi, 2,5 l 
QuattroSelect tuotepussi, 1,4 l SmartDose

SURE Matalavaahtoinen yleispuhdistusaine
Matalavaahtoinen yleispuhdistusaine kaikkien vettä 
sietävien kovien pintojen puhdistamiseen. Soveltuu käsi- ja 
konemenetelmiin.

Saatavilla: 1 l pullo, 5l  kannu, 2,5 l QuattroSelect tuotepussi, 
1,4 l SmartDose

SURE Kalkinpoistoaine
Hapan tiivistetty kalkinpoistoaine keittiökoneiden 
ja -välineiden kalkkisaostumien poistoon sekä 
astianpesukoneiden puhdistukseen.

Saatavilla: 1l pullo, 5 l kannu 

SURE Desinfioiva käsienpesuneste
Erittäin hellävarainen desinfioiva käsienpesuneste.

Saatavilla: 500 ml pumppupullo, 800 ml Soft Care Line 
vaihtopakkaus

SURE Lasi- ja muiden kovien pintojen 
puhdistusaine
Käyttövalmis puhdistusaine lasi-, peili-, metalli- ja kaikkien 
kovien vettä sietävien pintojen puhdistukseen.

Saatavilla: 750 ml pullo, 5 l kannu

SURE Desinfioiva käsienpesuneste, 
hajusteeton
Erittäin hellävarainen desinfioiva käsienpesuneste. Täysin 
hajusteeton ja väriaineeton.

Saatavilla: 500 ml pumppupullo, 800 ml Soft Care Line 
vaihtopakkaus

SURE Uunin- ja grillinpuhdistusaine
Uunin- ja grillinpuhdistusaine erittäin likaisten pintojen 
kuten uunien, grillien ja salamanterien puhdistamiseen.

Saatavilla: 750 ml pullo, 5 l kannu

SURE Käsienpesuneste
Hellävarainen käsienpesuneste. 100 % luonnon omat 
hajusteet.

Saatavilla: 500 ml pumppupullo, 800 ml Soft Care Line 
vaihtopakkaus

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

Saatavilla: 1 l pullo, 5 l kannu, 1,5 l Divermite tuotepussi, 1,4 l 
SmartDose

SURE Käsienpesuneste, hajusteeton
Hellävarainen käsienpesuneste. Täysin hajusteeton ja 
väriaineeton.

Saatavilla: 500 ml pumppupullo, 800 ml Soft Care Line 
vaihtopakkaus

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

Saatavilla: 1 l pullo, 5 l kannu, 1,5 l Divermite tuotepussi, 1,4 l 
SmartDose

SURE Käsien desinfiointivaahto
Erittäin tehokas ja hellävarainen alkoholiton 
desinfiointivaahto. Saatavilla pian..

Saatavilla: 475 ml pumppupullo

SURE Saniteettitilojen puhdistusaine
Saniteetti- ja märkätilojen puhdistusaine kaikkien vettä 
ja emäksisiä aineita kestävien pintojen puhdistamiseen 
käsimenetelmin. 

Saatavilla: 1 l pullo, 5l  kannu, 2,5 l QuattroSelect tuotepussi, 
1,4 l SmartDose

SURE Käsiendesinfiointivaahto,  
hajusteeton ja väriaineeton
Erittäin tehokas ja hellävarainen alkoholiton desinfiointivaahto. 
Täysin hajusteeton ja väriaineeton. Saatavilla pian.

Saatavilla: 475 ml pumppupullo

KÄYTTÖKOHTEET TUOTENIMI



SURE Yleispuhdistusaine SURE Saniteettitilojen 
puhdistusaine

SURE Puhdistus- ja 
rasvanpoistoaine

SURE Saniteettitilojen 
puhdistus- ja 
saostumienpoistoaine

SURE Matalavaahtoinen 
yleispuhdistusaine

Divermite™

Seinälle sijoitettavan Divermite-annostelujärjestelmän avulla 
moitteettoman puhdas keittiö kätevästi, helposti 
ja kustannustehokkaasti.

Tehokas - Annostuksen viive estää 
yliannostuksen ja takaa aina oikean ja tarkan 
annostuksen

Turvallinen -  Ainutlaatuinen, turvallinen suljettu 
annostelujärjestelmä vähentää annosteluvirheitä 
ja estää kemikaalikosketuksen.

Yksinkertainen -  Värikoodatut tuotepakkaukset 
ja tuotteet varmistavat oikean tuotteen käytön 
myös käyttöliuoksessa. Vain yksi painallus.

Ympäristömyötäinen -  Pieni ja kevyt 
tuotepakkaus tyhjenee täysin.

Tuotteiden saatavuus vaihtelee maittain

KÄYTTÖKOHTEET TUOTENIMI

QuattroSelect™

Käyttöliuosjärjestelmä, joka tuottaa valmista käyttöliuosta halutuista 
tuotteista suoraan käyttöliuospulloon, yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliöön 
tai siivoussankoon - nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Tehokas - Annostelee aina oikean, ennalta  
määritetyn kemikaalimäärän työntekijästä tai 
työajasta riippumatta.

Turvallinen - Suljettu, täysin lukittu järjestelmä 
estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin tiivistettyjen 
kemikaalien kanssa. Tuotteet, tuotepussien paikat 
sekä annostelusuuttimet ovat värikoodatut.

Yksinkertainen - Neljä supertiivistettyä 
siivousainetta turvallisessa,  
ympäristömyötäisessä tuotepussissa. 

Ympäristömyötäinen - Kahdesta 2,5 litran  
QuattroSelect-tuotepakkauksesta saadaan jopa 2500 litraa valmista 
käyttöliuosta. Tämä tarkoittaa vähemmän kuljetusta, varastointia ja 
vähemmän pakkausjätettä.transport, storage and less packaging waste.

SmartDose™

Innovatiivisen SmartDose™ -järjestelmän ansiosta puhdistusaineiden 
annostelu on entistä yksinkertaisempaa 
ja turvallisempaa.

Toimiva - Annostelu on tarkkaa, eikä 
sitä tarvitse miettiä. Työskentelystä 
tulee entistä vaivattomampaa. 

Tehokas - Tuotevalikoima kattaa kaikki 
päivittäiseen siivoukseen tarvittavat tuotteet

Turvallinen - Ultraäänisaumattu 
annostelupää, kädensija ja korkki estää 
työntekijöiden kosketuksen tiivistetyn 
tuottteen kanssa.

Yksinkertainen - SmarDose-annosvalitsin 
takaa tarkan annostelun käyttöliuospulloon, 
sankoon tai pesualtaaseen. Aina sama annos 
työntekijästä tai kellonajasta riippumatta 

Ympäristömyötäinen - Vähemmän jätettä, varastointitilaa ja 
kuljetuskustannuksia verrattuna perinteiseen käyttövalmiiseen 
tuotteeseen.

Soft Care™

Soft Care Line -järjestelmässä yhdistyvät tyylikäs annostelija sekä 
hygieeninen ja varmatoiminen pakkaus- ja pumppujärjestelmä. 
Annostelija on helppokäyttöinen. Tuotteet on pakattu kierrätettäviin, 
ilmatiivisiin annostelupumpulla varustettuihin 
vaihtopakkauksiin. Annostelupumppu 
vaihtuu samalla, kun pakkaus vaihtuu, 
mikä lisää järjestelmän hygieenisyyttä ja 
varmatoimisuutta. Yksi painallus antaa 
noin 1 ml pesunestettä, joten pakkaus 
riittää noin 800 annokseen. 

Toimiva - Luotettava, hygieeninen ja 
kestävä annostelujärjestelmä

Tehokas -  Annostelee kaikki 800 annosta, ei 
tuotehävikkiä

Turvallinen - Ilmatiiviit pakkaukset estävät kontaminoitumisen

Yksinkertainen - Pakkauksen vaihto on helppoa, muotoilu tekee 
huoltamisesta ja käyttämisestä vaivatonta

Ympäristömyötäinen - Vaihtopakkaus on kokonaan kierrätettävissä. 
Muovipussi irrotetaan pahvilaatikosta kierrätystä varten.

SURE Käsiastianpesuaine SURE Desinfioiva puhdistusaine

SURE Yleispuhdistusaine SURE Puhdistus- ja 
rasvanpoistoaine

SURE Yleispuhdistusaine SURE Matalavaahtoinen 
yleispuhdistusaine

SURE Puhdistus- ja 
rasvanpoistoaine

SURE Saniteettitilojen 
puhdistusaine

SURE Desinfioiva 
puhdistusaine

SURE Saniteettitilojen 
puhdistus- ja 
saostumienpoistoaine

SURE Käsienpesuneste SURE Desinfioiva käsienpesuneste

SURE Käsienpesuneste, 
hajusteeton

SURE Desinfioiva käsienpesuneste, 
hajusteeton

Saatavilla olevat QuattroSelect-tuotteet (myyntierässä 2x2,5 l):

Saatavilla olevat Divermite-tuotteet  (myyntierässä 4x1,5 l):

Saatavilla olevat SmarDose-tuotteet (myyntierässä 1x1,4 l): Saatavilla olevat Soft Care Line -tuotteet  (myyntierässä 6x800 mll):



Olemme johtava  ympäristömyötäisiä  
puhdistus- ja hygieniatuotteita sekä -ratkaisuja 
valmistava ja markkinoiva yritys.  Integroimalla 
uuden teknologian mahdollisuudet ratkaisumme 
lisäävät asiakkaidemme ja tilojen käyttäjien 
tuottavuutta, elintarvikkeiden turvallisuutta   
sekä ehkäisevät infektioiden syntymistä. 

Lisätietoa www.sealedair.com
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