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AMERICOL 
KÄSIENPESUAINE, PUNAINEN  
 

Käsienpesuhyytelö keskiraskaalle lialle kuten öljy, rasva, 
bitumi, kumi jne. Sopii erinomaisesti korjaamoille, 
metalliteollisuudelle, tietyömaille yms. 
  

 

 

• Käsienpesutahna, jonka vaikutus perustuu ihoystävällisiin 
ainesosiin, tehokkaisiin puhdistusaineisiin ja puhdistaviin rakeisiin 

• Pesuaine puhdistaa erittäin tehokkaasti vaikeaa likaa kuten öljyä, 
rasvaa, mustetta, tervaa ja asfalttia 

• Käsienpesutahna puhdistaa, kosteuttaa, suojaa ja on 
dermatologisesti testattu 

• Aineen pH on neutraali ja se on biohajoava 
• Saatavana 4,5 L ja 600 ml pakkauksissa 
• 4,5 L pakkauskokoon mahdollista tilata seinäteline ja annostelija 

  

Tilausnumero: 8195 (600 ml), 8200 (4,5 L) 
Pakkauskoko: 600 ml/12 kpl, 4,5 L/4 kpl 
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AMERICOL KÄSIENPESUAINE, 
KELTAINEN  

 
Erittäin tehokas käsienpesuaine vaikealle lialle kuten 
terva, maali, liima, lakka jne. Sopii erinomaisesti 
teollisuudelle, korjaamoille, maalareille, 
painoteollisuudelle yms. 
  

• Laadukas käsienpesutahna, joka sisältää D-Limoleenia, aloe vera-
uutetta, jojobaa ja tehokkaita rakeita, jotka puhdistavat erittäin 
vaikeaa likaa. Pesuaine on tarkoitettu erityisesti teollisuuden ja 
korjaamojen käyttöön 

• Koostumuksensa ansiosta pesuaine poistaa tehokkaasti vaikeaa likaa 
kuten öljyä, rasvaa, maalia, mustetta, tervaa, asfalttia ja liimaa 

• Käsienpesutahna puhdistaa, kosteuttaa, suojaa ihoa ja on 
dermatologisesti testattu. Tuotteen pH on neutraali ja se on 
biohajoava 

• Saatavana 4,5 L ja 600 ml pakkauksissa 
• 4,5 L pakkauskokoon mahdollista tilata seinäteline ja annostelija 

 

 

Tilausnumero: 8205/600 ml, 8210/4,5 L 
Pakkauskoko: 600 ml/12 kpl, 4,5L/4 kg 
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AMERICOL KÄSIENPESUAINE, 
SPECIAL  

 
Käsienpesutahna teollisuuden keskiraskaalle ja 
vaikealle lialle kuten voiteluaineet, rasvat, öljyt, 
sementti, ruoste, noki jne. 
  

 

• Tehokas, liuotinvapaa käsienpesuaine 
• Sisältää aloe vera- uutetta, tehokkaita puhdistusaineita ja 

ympäristöystävällisiä rakeita 
• Puhdistaa, suojaa ja kosteuttaa 
• Dermatologisesti testattu 
• Aineen pH on neutraali ja se on biohajoava 
• Saatavana 4,5 L ja 600 ml pakkauksissa 
• 4,5 L pakkauskokoon mahdollista tilata seinäteline ja annostelija 

 

Tilausnumero: 8215 (600 ml), 8220 (4,5L) 
Pakkauskoko: 600 ml/12 kpl, 4,5L/4 kg 
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AMERICOL KÄSIENSUOJA  
Suojavoide yleiskäyttöön. Suojaa ihoa vahingollisten 
aineiden imeytymiseltä sekä helpottaa lian poispesua.   

• Käsiensuoja-aine muodostaa kalvon, joka estää haitallisten aineiden 
pääsyn ihoon 

• Estää likaa tarttumasta käsiin 
• Sisältää aloe veraa ja jojobaa ja ehkäisee näin käsien kuivumisen 
• Ei jätä liukasta pintaa iholle 
• Koko 250 ml 

Tilausnumero: 8240 
Pakkauskoko: 250 ml/12 kpl 

 

  

AMERICOL KÄSIVOIDE  
Työn jälkeen on tärkeätä hoitaa ihoa. Americol 
käsivoide edesauttaa ihon omaa palautumista työn 
rasituksen jälkeen 

• Käsivoide kosteuttaa ja suojaa ihoa äärimmäisiltä olosuhteilta 
• Ei sisällä silikonia eikä hajusteita 
• Imeytyy nopeasti 
• Sisältää aloe vera- uutetta ja jojobaa 
• Ei ärsytä ihoa 
• Koko 250 ml 

 

Tilausnumero: 8235 
Pakkauskoko: 250 ml/12 kpl 
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AMERICOL 
KÄSIENPESULIINAT  

• Pesuliinat tehokkaaseen käsien pesuun 
• Vaikuttava aine on erittäin ihoystävällistä 
• Puhdistaa, suojaa ja kosteuttaa samalla kertaa 
• Poistaa helposti itsepäistä likaa kuten voiteluaineita, rasvaa, liimaa 

ja maalia 
• Pakkauksessa 75 pesuliinaa 
• Miellyttävä tuoksu 

Tilausnumero: 8230 
Pakkauskoko: 75 liinaa pkt/6 pkt myyntierässä 

 

 
 

	  

AMERICOL WHITE  
Americol käsienpesuaine valkoinen 

• Liuotinvapaa käsienpesuaine teolliselle lialle 
• Biohajoava 
• Raikas sitruunan tuoksu 
• pH on neutraali 
• Ei kuivata ihoa 
• 3 litran kokoon mahdollista tilata annostelija 
  

Tilausnumero: 8283 (600ml) ja 8281 (3 L) 
Pakkauskoko: Myyntierät 12 kpl (600ml) ja 6 kpl (3 L) 
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AMERICOL PRO YELLOW  
Tehokas käsienpuhdistusaine ammattilaisten käyttöön 

• Sisältää hellävaraista hioma-ainetta, aloe veraa ja jojobaöljyä 
• Sisältää bioliuotinta ja on biohajoava 
• Poistaa helposti raskasta likaa kuten maalia, liimaa, mustetta, 

bitumia, rasvaa, jarrunestettä ja voiteluaineita 
• Ihoystävällinen 
• Koko 3,78 L, pumppupullo 

  

Tilausnumero: 8280 
Pakkauskoko: 4 kpl / ltk 

 

  

ANNOSTELIJA  
Annostelija ja seinäteline 4,5 L pakkauksiin. 

Tilausnumero: 8245 (4,5L) 
Pakkauskoko: 8245/1 kpl 
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