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Foratia Diamond 

 
Foratia  Diamond on luonnollinen monikäyttöinen pesuaine kaikille pestä-
ville pinnoille.  
 Nolla Bioakkumulaatiota kasvien pinnoilla. 
 Nolla fosfaatteja, nikkeliä ja allergeeneja.   
 Nolla ihoärsytystä (tuotte dermatologisesti testattu). 
 
Ominaisuudet:  
Nopeasti tehoava kasviperäinen pesuaine, erittäin tehokas kaikille pestä-
ville pinnoille. Valmis käytettäväksi, ilman bioakkumulaatiota. Vapaa aller-
geeneista ja dermatologisesti testattu. Täysin biohajoava HACCP sääntö-
jen  mukaisesti (Väriaineet hyväksytty elintarvike / kosmetiikkateollisuu-
dessa). Nolla CLP piktogrammeja. Orgaaninen emulsio. 
  

Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi.  
 
Koodi: 30535100 
Pakkauskoko:  1 kpl/ 500ml, 12 kpl/  ltk , 12x3 =36 lava 



 

Foratia Terso 

Foratia Terso on erittäin väkevä monikäyttöinen puhdistusaine yleiseen 
käyttöön, joka sopii käytettäväksi kaikille pestäville pinnoille. 
 
 Korkea liukenemisteho, joka sopii käytettäväksi kaikille pinnoille 
 Koneelliseen ja manuaaliseen puhdistukseen 
 Ei vaahtoa 

 
Ominaisuudet:  
Erittäin vaikean lian irrottaja ja puhdistaja sopii käytettäväksi kaikilla     
pestävillä pinnoilla 
 
Käyttökohteita:  
Lattiapintojen puhdistukseen 
 
Käyttöohje:  
1% (100ml 10 litraan vettä) 
 
Koodi: 30382600  
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4 prk/ltk, 9 ltk  x 4 prk =36 lava 



 

 

Foratia Lotion Cream Ecolabel (2,5L) 

Foratia  Lotion Cream Ecolabel (2,5 L) on tuoksuva käsienpesuvoide. 
 
 ECOLABEL sertifioitu 
 Kosmeettinen tuote valmistettu toistuvaan käsien pesuun sopivista 

raaka-aineista. 
 Käytännöllisessä pussissa helposti yksilölliseen Sutter Care annosteli-

jaan täytettäväksi. 
 

Ominaisuudet:  
Ecolabel sertifioitu kosmeettinen käsienpesuvoide toistuvaan käyttöön, 
mieto iholle, koska sisältää ihoa kosteuttavia aineksia (Aloe Barbadensis). 
Miellyttävän tuoksuinen. pakattu 2,5 l pussiin, käytettäväksi yksilöllisissä 
täytettävissä SUTTER CARE annostelijoissa (900 ml kapasiteetti). Annoste-
lee 1ml/annos. 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi. 
Koodi: 30511701 
Pakkauskoko:  1 prk/2,5 l, 4 prk /ltk, 10x4=36 lava 
 



 

Foratia Decalc 

 
 
Foratia Decalc on hapan kalkinpoistaja ja desinfioiva puhdistusaine. 
 
 Orgaaninen happo 
 Puskuroitu happo 
 Desinfioiva 

 
Ominaisuudet:  
Happamaan desinfioiva vaikutus erityisesti kalkki saostumien poistoon 
emali-, kivi- ja keraamisilta pinnoilta ja hanoilta. 
 
Käyttöohje:  
3% - 5% (300ml -500 ml 10 L veteen). Pinttyneille saostumille kovalle pin-
noille (kivi, keramiikka, betoni) laimennetaan 10%(1L joka 10L vettä) 
 
Koodi: 30384100 
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4 prk /ltk, 9 ltk  x 4 prk =36 lava 
 



 

Foratia Edelweiss Igienic 

Foratia Edelweiss Igienic on hajunpoistaja, kalkinpoistaja ja desinfioija 
kylpyhuoneille  
 Saatavilla EN testaus: EN 1276  
 Estää saostumat ja jättää pinnat kirkkaiksi 
 Miellyttävä hedelmäinen tuoksu. 

 
Ominaisuudet:  
Helppo huuhdella, sitruunahappo-pohjainen kalkinpoisto ja puhdistus 
pesuaine. Erityisesti suunniteltu kylpyhuoneille (pesualtaat, kylpyam-
meet, keraamiset päällysteet, hanat, jne.) * Ympäristö vaatimukset ja 
säädökset vaihtelevat maittain . 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi. 
 
Koodi: 30386400 
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4 /ltk, 9 ltk  x 4 prk=36 lava 
    1/500 ml , 12 /ltk, 12x3=36 lava 
    



 

Foratia Cleaner 2000  

Foratia Cleaner 2000 on syväpuhdistava alkalinen puhdistusaine.   
 
 Ei sisällä liuottimia  
 Tehokas kivennäisöljyihin  
 Sopii erinomaisesti koneelliseen puhdistukseen 
 
Ominaisuudet:  
Vahva tiiviste, jolla on erinomaisen tehokas vaikutus nimenomaan öljy-
pohjaiseen rasvaan sekä mikrohuokoisille pinnoille.  
 
Käyttöohje:  
Kunnossapito1% -3% ml (100ml -300 ml 10 L veteen), raskas puhdistus 
4%-10% (400ml-1l 10L veteen) 
 
Koodi: 30386700 
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4 prk/ltk, 9 ltk  x 4 prk =36 lava 
 



 

Foratia A. Mela 

Foratia A. Mela on tuoksuva monikäyttöinen puhdistusaine yleiseen    
käyttöön, joka sopii käytettäväksi kaikille pestäville pinnoille. 
 
 Hyvä puhdistusteho 
 Pitkäaikainen raikas vaikutus 
 Voidaan käyttää koneelliseen sekä manuaaliseen puhdistukseen 

 
Ominaisuudet:  
Monikäyttöinen puhdistusaine kaikille pestäville pinnoille ja lattiapin-
tojen huoltamiseen, sopii myös suojattuihin lattiapintoihin 
 
Käyttökohteita:  
Lattiapintojen puhdistukseen 
 
Käyttöohje:  
1% - 3% (100ml - 300ml 10 litraan vettä) 
 
Koodi: 30390300 
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4 prk/ ltk, 9 ltk  x 4 prk =36 prk/ lava 



 

Foratia Pom Refreshing  

 
Foratia Pom Refreshing  poistaa hajuja ja  raikastaa. 
 
 Neutraloi epämiellyttäviä hajuja 
 Pehmeä tuoksuinen 
 Voidaan käyttää myös kankaille 

 
Ominaisuudet:  
Aktiivinen aines, joka poistaa epämiellyttäviä hajuja, kuten : savu, 
keittiön hajut, eläin jätökset laatikot ja yleensä orgaanisia aineita. 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi. 
 
Koodi: 30395600  
 
Pakkauskoko:  1 prk/ml 500, 12 prk/ltk, 12  x 3 =36 lava 
 



 

Foratia Multigienic  

Foratia Multigienic on desinfioiva rasvanpoistoaine kaikille pinnoille. 
 Saatavissa EN testaus: EN 1040, EN 1276 (Legionellan mukaan luki-

en), EN 13697  
 Soveltuu elintarvikealalla (HACCP).  
 Se desinfioi ja poistaa kaikenlaisen lian kaikilta pestäviltä pinnoilta  
Ominaisuudet:  
Desinfiointi ja  rasvanpoistoaine, joka eliminoi kaikenlaisen lian kaikilta 
pinnoilta. Kokonpano: 100 g tuotetta sisältää: alkyyli- dimetyyli -
syyliammoniumkloridin (bentsalkoniumkloridi) 0,5g, 2-fenyylifenoli 
0,032g, liuotusainetta, sitovia aineita, vettä q.s. ad 100g. KOOSTUMUS 
(Reg.648 / 2004 / EY): ionittomia pinta-aktiivisia aineita <5%. Sisältää: des-
infiointiaineita. Sisältää DS Etanoli (Licence UTF IT00AA00100K). Ympäris-

tö vaatimukset voi vaihdella maittain.  

Käyttöohje: Valmis käytettäväksi.  

Koodi: 30396400  

Pakkauskoko: 1 prk/500 ml , 12 prk/ ltk, 12x3 =36 lava 



 

Foratia Plural Easy 

Foratia Plural Easy on monikäyttöinen puhdistusaine tiiviste kaikille 
pestäville pinnoille. 
 
 Helppo annostella 
 Ei jätä raitoja 
 Voidaan käyttää myös ikkunoissa, peileissä ja lasissa 

 
Ominaisuudet:  
Erittäin tehokas pesuaine ikkunoille, peileille ja lasille. Helppo annos-
järjestelmä. 
 
Käyttöohje:  
12% (60ml 500 ml :ssa ) 
 
Koodi: 30399900  
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4 prk/ltk, 9 ltk  x 4 prk =36 lava 
 
 



 

Foratia Splendido 

 
Foratia  SPLENDIDO on pika puhdistusvaahto. 
 
 Ei jätä raitoja 
 Soveltuu pystysuorille pinnoille ja kattokruunuille. Ei tipu. 
 Nopeatoiminen 
 
 
Ominaisuudet:  
Nopeasti vaahtoa,va puhdistusaine emalipinnoille, laatoille, lami-
naatti pinnoille, lasille, kattokruunuille ja keinonahkalle. Ei vaadi 
huuhtelua. 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi 
 
Koodi: 30403613 
Pakkauskoko:   500 ml,   12 prk/1 ltk, 12  x 3  =36 lava 
 



 

Foratia Mobili Fresh 

 
Foratia  Mobili Fresh on anti - staattinen spray huonekalujen kiillotuk-
seen. 
 
 Mehiläisvahalla 
 Miellyttävä tuoksu 
 Suojaa ja huoltaa huonekaluja 

 
Ominaisuudet:  
Erikoinen antistaattinen spray mehiläisvahalla puukalusteiden kiillo-
tukseen. poistaa sormenjäljet ja tahrat yhdellä pyyhkäisyllä. 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi 
 
Koodi: 30423300 
 
 
Pakkauskoko:  1 kpl/500ml, 12 kpl/ltk, 21 kpl x 5ltk =105 lava 



 

Foratia S.F.120 

Foratia  S.F.120 on erittäin aktiivinen  rasvapoistoaine kaikentyyppisille 

orgaanisille jäämille 

 Poistaa hyvin pinttyneen lian 
 Sopii sekä käsi, että mekaaniseen puhdistukseen  
 Sopii käytettäväksi HACCP 
 
Ominaisuudet:  
 
Erittäin voimakas rasvanpoisto ilman  värjääviä tai haitallisia aineksia 
elintarvikealalla käytettäväksi ( HACCP). Puhdistusaine sisältää pinta-
aktiivisia aineita, joilla on tehokas pehmentävä vaikutus, uudelleensaos-
tumista estäviä elementtejä ja rasva emulgointi aineita.  
 
Käyttöohje:  
Manuaali- ja koneelliseen puhdistukseen : 
2% - 3% (200ml - 300 ml 10 l veteen), korkeapaine puhdistukseen 0,3%- 
0,8% (30ml - 80 ml  10 l veteen)  
 
Koodi: 30425300 
Pakkauskoko:  1 prk/5 kg, 4prk/ ltk, 9 ltk  x 4 prk=36 lava 



 

Foratia Tergi Inox 

 
Foratia  TERGI INOX  kiillottava aine ruostumattomalle teräkselle. 
 
 Erinomainen kiiltävä vaikutus 
 Soveltuu elintarvikealalla (HACCP) 
 Ei sisällä otsonille haitallisia aineita 

 
Ominaisuudet:  
Ei jätä juovia tai jäännöksiä. Sopii erinomaisesti jääkaappien, as-
tiapesukoneiden, pesuhuoneiden, hissien, kassakoneiden jne. nopeasti 
pudistukseen.  
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi 
 
Koodi: 30426900 
Pakkauskoko:  1 kpl/500ml, 12 kpl/ltk, 12 kpl x 3 ltk =36 lava 
 



 

Foratia Glasstek 

 
Foratia  Glasstek on pesuainetiiviste lasin kumilastapuhdistukseen.  
 
 Ihanteellinen suurelle lasipinnoille . 
 Erinomainen puhdistusteho jättämättä raitoja . 
 Sen avulla kumilasta liukuu pehmeästi . 
 
Ominaisuudet:  
 Ihanteellinen suurien lasipintojen kumilastapuhdistukseen. Muodostanut 
vaahto helpottaa erottamaan puhdistettuun alueen. Erityisiä pinta-
aktiiviset aineet helpottavat kumilastan liukumista lasin pinnalla. 
Ei sisällä liuottimia eikä jätä raitoja.  
 

Käyttöohje:  
4% (400 ml 10 l: an vettä).  
 
Koodi: 30430100 
 
Pakkauskoko:  1 kpl/ 5 kg, 4 kpl/  ltk ,9x4 =26 lava 



 

Foratia Bio Activator 

 
Foratia  BIO ACTIVATOR  on entsymaattinen biologinen aktivaattori 
 
 Tehokas rasvanpoistaja 
 Ehkäisee putki vaurioituja epämiellyttäviä hajuja. 
 Erinomainen maatalous- ja elintarviketeollisuudelle. 
 
Ominaisuudet:  
Suunniteltu käytettäväksi saostustankkien ja jätevesien putkistoissa. Te-
hoaa proteiineja, tärkkelystä, rasvoja ja selluloosa. Soveltuu maatalous- 
ja elintarviketeollisuudessa (HACCP). 
 
Käyttöohje:  
Ensimmäiset 2-3 viikkoa 50-100 ml per m3 vettä, ylläpito 30-60 ml per 
m3 vettä. 
Koodi: 30436100 
 
Pakkauskoko:  1 kpl/20 kg, 13x2 =26 lava 
 



 

Foratia Pom Essence Ambience 

Foratia  Pom  Essence  Ambience  hajuste. 
 
 Pitkäkestoinen hajuste vaikutus.  
 Miellyttävä kausi tuoksu    
 
Ominaisuudet:  
Konsentroitu, pitkäkestoinen hajuste vaikutus. Tuoksu vapautuu hitaasti.  
Saatavilla neljä erilaista miellyttäviä kausi tuoksua. 

Spring - japanilainen nymphea kukka 
Summer - vanilja makea manteli 
Autumn - tuore tuuli 
Winter - balsamic merepihka puu 

 
Käyttöohje:  

Valmis käytettäväksi. 

Koodi: 30501300,30501400,30501500,30501600 

Pakkauskoko: 1 kpl/500 ml, 12 kpl/ ltk,  12x3  =36 lava 

    



 

Foratia Oxipur Powder  

Foratia  OXIPUR POWDER on pesuainejauhe pesukoneille. 
 Atomisoitu jauhe.  
 Erinomaiset tulokset sekä valkoisille, että värillisille kankaille.  
 Ei sisällä fosfaattejä. 

 
Ominaisuudet:  
Täydellinen jauhe, optimaalinen puhdistusteho. Erinomaiset tulokset val-
koisille ja värillisille kankaille. Ihanteellinen hotelleissa, ravintoloissa, ma-
joitusliikkeissä. Fosfaatiton. 
 
Käyttöohje:  
Suositellut annokset g pesuainetta kg pyykkiä kohti: Pehmeä vesi (0 ° -15 ° 
fH): 10 g (kevyt lika), 13 g (normaali lika), 20 g (raskas lika); Medium vettä 
(16 ° -25 ° fH): 13 g (kevyt lika), 16 g (normaali lika), 24 g (raskas lika); Ko-
va vesi (> 25 ° fH):16 g( kevyt lika), 22 g (normaali lika),30g (raskas lika) 
 
Koodi: 30522100 
Pakkauskoko:  1 kpl/15 kg, 1 kpl/ltk, 6  x 4  =36 lava 
 



 

Foratia  ACID AT 100 

 
Foratia  ACID AT 100 hapan kalkinpoistaja. 
 
 Fosforihappo-pohjainen 
 Puskuroitu. Ei syövytä pintoja ja metallia 
 Soveltuu kalkki- ja mineraali saostumien poistoon 

 
Ominaisuudet:  
Puhdistusaine erityisesti suunniteltu poistamaan kalkkitahroja pinnoilta. 
Soveltuu terrakotta, betoni- tai kivilattioiden ensimmäiseksi käsittelyksi.  
 
Käyttöohje:  
10%-20% (1L-2L jokaista 10 l:aan vettä) 
 
Koodi: 30527500 
Pakkauskoko:  1 prk/6 kg, 4prk/ ltk, 9 ltk  x 4prk =36 lava 
 



 

Foratia  ALKA 9000 

Foratia ALKA 9000 on emäksinen puhdistusaine kovien pintojen pe-
suun. 
 Sisältää uudelleensaostumisen  estoaineita 
 Vahva emulointikyky 
 Ei vahingoita maalipintoja 

 
Ominaisuudet:  
Emäksinen puhdistusaine päällirakenteiden, mottorien, pressujen ja ko-
vien pintojen kemialliseen pesuun yleisesti. Ei vahingoita kumiosia ja 
kromi koristeita. Sopii erityisesti käytettäväksi painepesureihin ja mui-
hin pesukoneisiin. 
 
Käyttöohje:  
1%- 10%(100ml-1000ml 10L vettä) 
 
Koodi: 30527600 
 
Pakkauskoko:  1 prk/20 kg, 13 x 4 =36 lava 
 



 

 

 

Foratia  S.F.210 

Foratia  S.F. 210 on rasvapoistoaine uunille, liesille ja keittolevyille.    
 
 Eliminoi palaneen rasvan  
 Viskoosi tuote takaa paremman kiintymiseen pystysuorille pinnoille 
 Sopii käytettäväksi HACCP 
 
Ominaisuudet:  
  Alkalinen pesuaine poistaa palaneen rasvan uunista, grillista, keitto-

levyistä ja paistigrillista. Sopii käytettäväksi elintarvikealalla 
 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi. 
 
Koodi: 30533200 
 
Pakkauskoko: 1 prk/5 kg, 4 prk /ltk, 9 ltk  x 4 prk =36 lava 
          500 ml, 12 prk /ltk, 2 prk x 3 ltk =36 lava 
    



 

Foratia  Pom WC 

 
Foratia  POM WC on raikastava WC:n kalkinpoistaja  
 Raikastava WC:n puhdistusaine  
 Syvä puhdistaa ja estää  kalkkitahroja  
 Ihanteellinen päivittäiseen puhdistukseen  
 
Ominaisuudet:  
Poistaa kalkkiin WC-pöntöistä , kiinnittyy erinomaisesti wc pöntön seinä-
miin, jättää pinnat puhtaiksi, poistaa kalkkia ja raikastaa. 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi. 
 
Koodi: 30534470 
 
Pakkauskoko: 1 prk/750 ml,  12 prk / ltk,  12  x 3 =36 lava 
 



 

Foratia  Wash 

 
Foratia  Wash on neutraalipesuaine käsi astiapesuun. 
 
 Neutraali pH 
 Voimakkaasti vaahtoava 
 Sitrushedelmien tuoksu 

 
Ominaisuudet:  
Neutraali tehokas pesuaine käsi astiapesuun. Soveltuu astioiden, kattiloi-
den ja keittiötyövälineiden puhdistukseen. Erittäin tehokas pinttyneelle 
lialle.  
 
Käyttöohje:  
10 litraan vettä: pehmeä vesi(0- 15° F:30 g ; medium vesi(15-25 ° F):40g; 
kova vesi (>25°F):50g 
 
Koodi: 30535300 
 
Pakkauskoko: 1 prk/5 kg, 4prk / ltk, 9 ltk  x 4prk =36 lava 



 

Foratia  DUS 

Foratia  DUS   on  tuoksuva käsipesuaine. 
 
 Kosmeettinen valmiste kehitetty raaka aineista, jotka sopii usein tois-

tuvaan käsien pesuun   
 Miellyttävä tuoksu  
 Ei sisällä parabenia   
 
Ominaisuudet:  
Kosmeettinen tuote toistuvaan käsien pesuun. Ainesosat (INCI): Aqua, So-
dium Coceth Sulfate, kokamidopropyylibetaiini, natriumkloridi, glyseriini, 
Parfum, styreeni / Akrylaatit kopolymeeri, Methylisothiazolinone, Met-
hylchloroisothiazolinone, sitruunahappo, metsälehmus uute. 
 
Käyttöohje:  
Valmis käytettäväksi. 
 
Koodi: 30513000 
Pakkauskoko:  1 prk/500ml, 12prk/ ltk,  12  x 5  =60 lava 
 



 

Foratia  Flash 

 
Foratia  Flash on superaktiivinen pesuaine . 
  Poistaa uusimmat tahrat: rasva, muste, huopakynä jne. 
  Tehokas ja nopea puhdistus toimintaa 
  Kuivuu nopeasti  
 
Ominaisuudet:  
Erittäin nopea ja tehokas pesuaine muste-,huopakynä ja rasvatahroille.  
 
Käyttöohje:  

Käyttövalmis.  

Koodi: 30395500 

 

      

Pakkauskoko:  1 kpl/500ml, 12 kpl/ ltk,  12x3  =36 lava 



 

Foratia  Cristal  Bar on  huuhtelu apu pesuaine ammattilaispesukoneisiin 
     Ei-syövyttävä ja ei-vaahtoamista 
     Erinomainen laseille ja kupeille 
     Soveltuu itse puhdistaville uunille 
 
Ominaisuudet:  
Emäksinen hyvin konsentroitu puhdistusaine pienille astianpesukoneille, 
jossa MGDA parantaa suorituskykyä ja vähentää ympäristövaikutuksia. 
Sopii Erityisesti vain automaattiselle astianpesulle. Se on erityisen tehokas 
kaikenlaisille tahroille. Ei sisällä syövyttäviä aineita. 
 
Käyttöohje:  
750 ml: 30ml 10 L vettä joka 3-4 pesu 

5 kg : 3g/L pehmeä vesi(0-15F°) ,6g/L keski vesi(15-25F°),9g/L kova vesi (>25F°) 

Koodi: >> 

Pakkauskoko:  1 kpl/750ml, 6 kpl/ ltk,  21x3  =63 lava 
   1 kpl/5 kg, 4 kpl/ltk/9x4=36 lava 

Foratia Cristal Bar 



 

Foratia  Xtra Clor on käyttövalmis aktiivista klooria sisältävä puhdistava pe-
suaine . 
  Vaahto annostelija 
  Puhdistava ja valkaiseva vaikutus 
  Balsamic tuoksu  
 
Ominaisuudet:  
Kaksois-toiminta:  
 rasvan, lian syvä puhdistava  kaikilta pinnoilta 
 sisältä aktiivista klooria, joka takaa täydellisen hygienian torjumalla  
         bakteereita. 
 
Käyttöohje:  

Käyttövalmis.  

Koodi: - 

Pakkauskoko:  1 kpl/500ml, 12 kpl/ ltk,  12x3  =36 lava 

Foratia Xtra Clor 



Foratia Dry  Mok 

 
Foratia  Dry Mok  on kuiva-vaahto mattoshampoo. 
  Erikoinen kuivavaahto 
  Sisältää mattoa suojaavia aineita, hidastaen maton kulumista 
  Neutrali pH 
 
Ominaisuudet:  
Erikoispesuaine kemialliseen  mattojen pesuun. Erittäin nopeasti kuivuva 
anti-tahra vaikutus ja miellyttävä tuoksu.   
  
Käyttöohje:  

3% - 10% (300ml -1L  10 l:aan vettä).  

Koodi: - 

Pakkauskoko:  1 kpl/5 kg, 4 kpl/ ltk,  9x4  =36 lava 


