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 Pesu- ja 
puhdistusaineet



Astianpesukoneen All-in-one-tabletit kotitalouskoneisiin. 

Pesuaine, huuhteluaine, pehmennyssuola ja posliinisuoja yhdessä tabletissa. Pesuaine poistaa tahrat ja lian ja
huuhteluaine lyhentää kuivumisaikaa. 
Puhtauttaan kiiltävien astioiden pintaa suojaava vaikutus takaa astioille pitkän käyttöiän. Suolan tehtävänä on
estää valkoisen kalvon muodostuminen. 
Erillistä pehmennyssuolaa ei tarvita, kun veden kovuus on enintään 15 °dH. Tehokas tulos jo 45 °C:ssa.

Puhdistusaineet
Keittiön siivous

ABENA Puri-Line konetiskitabletti all-in-one, 120kpl

tuotenumero  ominaisuudet kpl/pkt

klooriton 1201000013473

ltk/lava

60 ltk/lava 

pkt / ltk

4

Tehokas keittiön rasvanpoistoaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistamiseen. 

PURI-LINE keittiön rasvanpuhdistusaine käyttövalmis,
hajusteeton
tuotenumero  ominaisuudet 

hajusteeton,
 käyttövalmis

81999904072

ltk/lava

75 ltk/lava 

pkt / ltkpH-arvo

10,5

nettotilavuus 

500 ml



Puri-Line-kirjopesuaine on monikäyttöinen pesujauhe, joka soveltuu kaikentyyppisten värillisten tekstiilien
konepesuun 30–60 °C:ssa. Sisältää entsyymejä, jotka pilkkovat proteiineja tehokkaasti. Sisältää paljon
vaikuttavia aineita, jotka poistavat rasvaa ja likahiukkasia tehokkaasti.
Hajustamaton. Tehoaa jo 30 °C:ssa.

ABENA Puri-Line pesupulveri kirjopesuun, tiiviste

tuotenumero  ominaisuudet nettopaino kpl/pkt/ltk

1000005428 kirjopesuun, väritön ja hajusteeton  4,3kg 3

ltk/lava

36 ltk/lava  

Puhdistusaineet
Pyykinpesu

ABENA Puri-Line nestemäinen pyykinpesuaine
tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

160181
160182

väritön ja hajusteeton 1 L  12
väritön ja hajusteeton 5 L 3

30 ltk/lava  
36 ltk/lava

Nestemäinen pyykinpesuaine, soveltuu kaikkien valkoisten ja värillisten tekstiillien pesemiseen 40–95 °
C:ssa. Jos valkaisu on tarpeen, valkaisuainetta lisätään vähintään 50 °C:n pesulämpötilassa. Voidaan
täydentää pesua tehostavalla pesuaineella pestäessä erittäin likaisia kankaita.

~ 9
~ 9



Puhdistusaineet
Yleispuhdistusaineet ja lasipuhdistus

ABENA Puri-Line yleispuhdistusaine, hajusteeton

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus 

165516 hajusteeton 1 L

Käytetään kaikkien vedenkestävien pintojen puhdistamiseen päivittäin. Liuottaa tehokkaasti rasvaa, likaa jne. 

ABENA Puri-Line yleispuhdistusaine, hajustettu

165512 sisältää väriä ja hajustetta 1 L 72 ltk/lava  

Käytetään kaikkien vedenkestävien pintojen puhdistamiseen päivittäin. Liuottaa tehokkaasti rasvaa, likaa jne.

6

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

165514 sisältää väriä ja hajustetta 5 L
7
7 54 ltk/lava  2 

72 ltk/lava  6

pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

7
160524 hajusteeton, 

väriaineeton
54 ltk/lava  75 L 2



Puhdistusaineet
Yleispuhdistusaineet ja lasipuhdistus

ABENA Puri-Line yleispuhdistusaine, hajusteeton

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus 

ABENA Puri-Line yleispuhdistusaine, hajustettu

1999901795 hajustettu 48 ltk/lava  

Monikäyttöinen puhdistusaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen. Liuottaa rasvaa,
likaa jne

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

7

pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

500 ml 12

Monikäyttöinen puhdistusaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen. Liuottaa rasvaa,
likaa jne

1999901796 hajusteeton 7 48 ltk/lava  500 ml 12



PURI-LINE lasinpuhdistusaine 500ml käyttövalmis hajusteeton
sis. alkoholia

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

Käyttövalmis lasinpuhdistusaine kaikkien lasipintojen, kuten ikkunoiden, peilien ja autonikkunoiden,
puhdistamiseen. Tuotetta voidaan käyttää myös tahrojen puhdistamiseen maalatuilta pinnoilta. Tämä
lasinpuhdistusaine poistaa rasvan, öljyn ja nikotiinin ja jättää pinnan kirkkaaksi ilman raitoja.

1000013970 käyttövalmis,
hajusteeton

48 ltk/lava  500 ml

Puhdistusaineet
Yleispuhdistusaineet ja lasipuhdistus

1210



Puhdistusaineet
Saniteettitilojen siivous

PURI-LINE saniteettipuhdistusaine käyttövalmis hajusteeton

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus 

PURI-LINE saniteettipuhdistusaine käyttövalmis hajustettu

1999904260 hapan, hajustettu 90 ltk/lava  

Tehokas puhdistusaine kalkinpoistoon päivittäisessä saniteettitilojen puhdistuksessa. Vain pinnoille, jotka
kestävät happoa. 

tuotenumero  ominaisuudet nettotilavuus pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

pH-arvo kpl/pkt/ltk ltk/lava

500 ml

Monikäyttöinen puhdistusaine kaikkien vettä sietävien pintojen päivittäiseen puhdistukseen. Liuottaa rasvaa,
likaa jne

1999904071 hapan, hajusteeton 90 ltk/lava  500 ml

2,5 8

82,5



Siivousvälineet
Mikrokuituliinat

ABENA Puri-Line Basic mikrokuituliina, 32x32cm

1000008232 sininen 24 ltk/lava  

Laadukas mikrokuituliina pintojen puhdistamiseen. Liinoilla on hyvä imukyky ja puhdistuskyky. Tästä
liinavalikoimasta on saatavilla 4 väriä, mikä mahdollistaa värikoodien käytön, jolla voidaan välttää bakteerien
ristikontaminaatio. Kaikki tuotteet ovat saaneet Joutsenmerkin

tuotenumero  väri koko vahvuus kpl/pkt/ltk ltk/lava

32 x 32cm 300 g/m2
1000008233

1000008234

1000008235

punainen 24 ltk/lava  32 x 32cm 300 g/m2

vihreä

keltainen
24 ltk/lava  32 x 32cm 300 g/m2

24 ltk/lava  32 x 32cm 300 g/m2

10 / 20
10 / 20

10 / 20
10 / 20

ABENA Puri-Line Basic mikrokuituliina 40x40cm

1000008236 sininen 8 ltk/lava  

Laadukas mikrokuituliina pintojen puhdistamiseen. Liinoilla on hyvä imukyky ja puhdistuskyky. Tästä
liinavalikoimasta on saatavilla 4 väriä, mikä mahdollistaa värikoodien käytön, jolla voidaan välttää bakteerien
ristikontaminaatio. Kaikki tuotteet ovat saaneet Joutsenmerkin

tuotenumero  väri koko vahvuus kpl/pkt/ltk ltk/lava

40 x 40cm 300 g/m2
1000008237

1000008238

1000008239

punainen 8 ltk/lava  300 g/m2

vihreä

keltainen
8 ltk/lava  300 g/m2

8 ltk/lava  300 g/m2

10 / 20
10 / 20

10 / 20
10 / 20

40 x 40cm

40 x 40cm

40 x 40cm



Siivousvälineet
Mikrokuituliinat

Mikrokuituliina 32x32cm

168460 sininen 18  ltk/lava  

Mikrokuituliina sopii kaikentyyppisiin puhdistustöihin, kuten ikkunoiden, peilien, lasin ja muiden vedenpitävien
pintojen puhdistamiseen. 

tuotenumero  väri koko vahvuus kpl/pkt/ltk ltk/lava

32 x 32cm 210 g/m2
168461

168462

168463

punainen 18 ltk/lava  32 x 32cm

keltainen

keltainen
18 ltk/lava  32 x 32cm

18 ltk/lava  32 x 32cm

20 / 10
210 g/m2

210 g/m2

210 g/m2

20 / 10

20 / 10

20 / 10

Mikrokuituliina 40x40cm

168453 sininen 12  ltk/lava  

Mikrokuituliina sopii kaikentyyppisiin puhdistustöihin, kuten ikkunoiden, peilien, lasin ja muiden vedenpitävien
pintojen puhdistamiseen. 

tuotenumero  väri koko vahvuus kpl/pkt/ltk ltk/lava

40 x 40cm 210 g/m2
168454

168455

168456

punainen 12 ltk/lava  40 x  40cm

keltainen

keltainen
12 ltk/lava  40 x 40cm

12 ltk/lava  40 x 40cm

20 / 10
210 g/m2

210 g/m2

210 g/m2

20 / 10

20 / 10

20 / 10

ENA Ultra Gloss mirokuituliina 40x40cm lasipinnoille

167834 vihreä 60  ltk/lava  

tuotenumero  väri koko vahvuus kpl/pkt/ltk ltk/lava

40 x 40cm 210 g/m2 5 / 20

Erittäin hieno mikrokuituliina erittäin herkkien pintojen puhdistamiseen ja kiillottamiseen. 



Abena Finland Oy, Kutojantie 7, 02630 Espoo, 020 71 29 780,
asiakaspalvelu@abena.fi


