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Sivu 3 

 Noso-Tuote Oy 

Noso-Tuote Oy on suomalainen, kemianalan teollinen yritys, jonka 
erikoisosaaminen on puhdistusaineiden valmistus.                    
Maahantuomme myös erikoisaineita ympäri maailmaa.               
Yrityksemme on toiminut jo vuodesta 1978. Toimimme Tuusulassa 
hyvien kulkuyhteyksien  

   
Tuote valikoimaamme kuuluu omat tuotemerkkimme                 
Grojet autonhoitotuotteet, Max Wax autovahat ja Df-sarjan        
puhdistusaineet päivittäiseen ja teolliseen siivoukseen.  

Ratkaisemme asiakkaan puhdistukseen liittyvät ongelmat sekä  
valmistamme tilaustyönä pesu- ja erikoistuotteita asiakkaan       
tarpeisiin sopivaksi.    

Ympäristö ja tuotteiden toimivuus on meille tärkeää ja siksi suurin 
osa tuotteistamme on biologisesti hajoavia ja ympäristö ystävälli-
siä.  

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme asiakkaiden toiveiden ja omien 
kokemustemme perusteella. Asiakaspalvelun periaatteemme on 
toimittaa tilaukset nopeasti asiakkaalle. Meiltä saat myös tarvitta-
van pesuainekoulutuksen ja opastamme tuotteidemme käytössä. 

 

         GROJET - Puhdasta Osaamista 

 



                          DesinfiointiaineetDesinfiointiaineetDesinfiointiaineet  

Sivu 4 

Df-300 Desinfiointiaine. 

Hapan ja biologisesti hajoava desinfiointiaine, elintarvike- ja 
laitoskäyttöön. Soveltuu kaikille vettä kestäville pinnoille ja 
tappaa lähes kaikki tunnetut bakteerit. Se toimii kosteiden ja 
ummehtuneiden tilojen desinfiointiin, sekä perus desinfiointiin 
että päivittäiseen käyttöön kun käsitellään tuotteita, jotka 
kasvattavat haitallisia homeita tai bakteereja. 

Df-100 Käyttövalmis, desinfioiva 
puhdistusaine. 

Df-100 on tehokas, desinfioiva puhdistusaine, joka poistaa 
myös epämiellyttävät hajut kuten tupakan, virtsan ja 
oksennuksen yms. Tuote ei peitä vaan nimenomaan poistaa 
hajun kokonaan ja desinfioi samalla puhdistettavan kohteen. 

Df-Kloriitti Desinfiointiin ja valkaisuun. 

Df-Kloriitti tehoaa nopeasti yleisimpiin bakteereihin, poistaen 
samalla tummentumia, epäpuhtauksia ja hajuja. Ei sovellu 

villan, silkin eikä keinokuitujen valkaisuun. 
Käyttökohteet: Saniteettitilojen 
kaakelipinnat, hanat, lavuaarit, saunan 
lauteet ja lasipinnat. 

Pakkauskoot: 
500 ml sumutinpullo 
 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia, 
25L astia 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia 



  Lattiapintojen puhdistusaineetLattiapintojen puhdistusaineet  

Sivu 5 

Df-Vahanpoisto Vaha pinttymien poistoon. 

Vahvasti emäksinen, biologisesti hajoava pesuainetiiviste, 
joka irrottaa vaivattomasti vaikeatkin vaha pinttymät ja tahrat. 
Soveltuu kaikille vettä kestäville pinnoille, myös 
alumiinipinnoille. Ei sisällä haitallisia liuottimia. Käyttökohteet: 

Kaikki vahattavat pinnat kuten kivi,- 
betoni,- pelti,- puu,- metalli,- muovi- ja 
lasipinnat. Tuote on biologisesti hajoava 
ja EELA hyväksytty pesuaine tiiviste. 

Df-Farmi Emäksinen, hajuja poistava 
yleispesuaine. 

Tehokkaasti puhdistava, desinfioiva ja epämiellyttävät hajut 
poistava pesuainetiiviste. Soveltuu maatalouden kiinteistöjen ja 

koneiden pesuun silloin kun tarvitaan 
hyvin likaa irrottavaa, hajuja poistavaa ja 
desinfioivaa pesuainetta. kumipintoja. Ei 
sisällä liuotinaineita. Biologisesti hajoava. 

Df-260 Emäksinen yleispesuaine. 

Biologisesti hajoava emäksinen yleispesuaine, joka irrottaa 
tehokkaasti rasvan, saven, noen, öljyn ja muun lian. 
Lattiapintojen puhdistukseen, lattianhoitokoneisiin sekä käsin 
suoritettavaan pesuun. Käyttökohteet: Lattiapinnat, lattian 
hoitokoneet, ovet, seinät, pöydät, tekstiilit, grillit ja uunit yms. 

Ei vahingoita huokoisiakaan maali,- 
muovi- tai kumipintoja. EELA 
hyväksytty. 

Gr-Inclean Sitruunan tuoksuinen 
yleispesuaine. 

Biologisesti hajoava, raikkaan sitruunan tuoksuinen, 
emäksinen yleispesuaine, joka soveltuu kaikille vettä 

kestäville pinnoille. Käyttökohteet: 
Lattiapinnat, ovet, seinät, pöydät, muovi
-, puu-, nahka- keinonahka- ja 
tekstiilipinnat yms. vettä kestävät pinnat. 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia, 
25L astia, 200L tynnyri 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia, 
25L astia, 200L 
tynnyri 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 
5L astia 

Pakkauskoot:  
1L pullo 
5L astia, 25L astia 
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Df-Hygi Saniteettitilojen, desinfioiva 
puhdistusaine. 

Desinfioiva ja neutraali, raikkaan omenan tuoksuinen 
yleispuhdistusaine, päivittäissiivoukseen ja laitoskäyttöön. 
Tehokkaan desinfiointikykynsä ansiosta se soveltuu 
elintarviketeollisuuteen ja muihin hyvää hygieniaa vaativien 

tilojen pesuun. Käyttökohteet: 
Hygieniatilat, altaat, seinät, ovet yms. 
kovat, vettä kestävät pinnat. 

Df-Kaakeli Saippuajäämien ja kalkin 
poistoon. 

Tehokas hapan pesuainetiiviste kaakelipinnoille. Poistaa 
kalkkisaostumat ja saippuakiven tehokkaasti ja jättää 
jälkeensä kirkkaan pinnan. Poistaa  kosteissa tiloissa itävää 

hometta, ruostetta, nokea ja muita 
epäpuhtauksia kovilta pinnoilta. 
Käyttökohteet: Saniteettitilojen kaakelit, 
hanat, lavuaarit, saunan lauteet ja 
lasipinnat.  

Df-Odour Toilet Desinfioiva epämiellyttävien 
hajujen poistoaine. 

Df-Odour Toilet on tehokas, desinfioiva pesuaine, joka poistaa 
myös epämiellyttävät hajut kuten virtsan ja oksennuksen yms. 

Tuote ei peitä vaan nimenomaan poistaa 
hajun kokonaan ja desinfioi samalla 
puhdistettavan kohteen. Tuote on 
suunniteltu erityisesti ravintoloiden ja 
julkisten rakennuksien saniteetti- ja       

   hygieniatilojen puhdistukseen. 

Pakkauskoot:  
1L pullo, 
5L astia 

Pakkauskoot: 
1L pullo,  
5L astia  
25L astia 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia,  
25L astia 

  Saniteettitilojen puhdistusaineetSaniteettitilojen puhdistusaineetSaniteettitilojen puhdistusaineet  
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      Siisteys on tärkeä osa hygieniaaSiisteys on tärkeä osa hygieniaaSiisteys on tärkeä osa hygieniaa  

Erityisesti saniteettitiloissa mikro-
bit viihtyvät ja lisääntyvät helpos-
ti, koska lika ja kosteus ruokkivat 
niitä.  
 
Puhtaudesta huolehtiminen on-
kin siksi tärkeää ei vain esteetti-
sistä syistä vaan myös hyvän hy-
gienian puolesta. 

Luonnossa homeita kas-
vaa kaikkialla, missä on 
kuollutta eloperäistä  
ainetta. Ihmisen luomissa 
ympäristöissä kosteus– ja 
lämpöolosuhteet ovat 
usein riittävän tasaisia  
homeyhdyskuntien  
muodostumiselle. 

Ihmisen jälkeensä jättämät eritteet, tiloihin kulkeutuva yleislika, vesi-
roiskeet, saippua ja kalkki ovat tyypillisiä pesutiloissa. 
Kun puhdistusta laiminlyödään pinnat alkavat likaantua, jolloin uusi 
lika kerrostuu herkästi ja ongelma kasvaa.  
 
Säännöllinen puhdistaminen on siis olennainen osa ennaltaehkäise-
mään erilaisten saostumien ja pinttymien kertymisen, jolloin välty-
tään myös homeongelmien muodostumiselta. 

Home aiheuttaa ihmisille vakavia terveydellisiä haittoja ja siksi  
onkin hyvä huolehtia siitä ettei hometta pääse muodostumaan. 
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Gr-Hajunpoistoaine Epämiellyttävien 
hajujenpoistoaine. 

Gr-Hajunpoistoaine poistaa kokonaan tupakan, savun, 
oksennuksen, virtsan ym. epämiellyttävät  hajut. 
Soveltuu matoille, erilaisille tekstiileille ja kaikille koville, 

vettä kestäville pinnoille. 
Käyttökohteet: Kohteet, joista 
halutaan poistaa epämiellyttävät 
hajut. 

Gr-Homeenpoisto REKA  

Homeen esto- ja poistoaine. 

Homeenesto- ja poistoaine kaikilta vettä kestäviltä 
pinnoilta. Tappaa homeitiöt ja estää homeen 
muodostumisen. Lähes hajuton, vetyperoksidi 
pohjainen, homeenpoistoaine. Käyttösuositus: 
Käytetään sellaisenaan tai laimennettuna, kohteesta 
riippuen. Gr-Homeenpoistoaine REKA levitetään 
sumuttamalla pinnalle ja voidaan tarvittaessa hangata 
harjalla puhdistettavaa pintaa. Huuhdellaan, jos 
pinnasta on irronnut itiöitä ja levitetään uudelleen 
pinnalle suojaksi, jonka jälkeen ei tarvitse enää 
huuhdella. Jos pinta käsitellään maalilla tms. tarkista, 

että pinta on kuiva. Homeen 
estossa sumutetaan pinnalle ja 
annetaan kuivua ennen 
pintakäsittelyä maalilla tms.    

Pakkauskoot: 
225ml sumutinpullo, 
1L sumutinpullo,  
5L astia, 
 

Pakkauskoot: 
1L sumutinpullo, 
5L astia, 25L astia 

      ErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineet  
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Gr-Alumiinipesu Alumiinipintojen 
puhdistusaine. 

Gr-Alumiinipesu on erittäin tehokas, hapan pesuainetiiviste, 
alumiini, kaakeli, muovi- ja lasipinnoille. Se poistaa 
vaikeatkin hapettumat ja saippuakiven tehokkaasti ja jättää 

jälkeensä kirkkaan pinnan. Gr-Alumiinipesu 
irrottaa myös ruostetta, nokea ja muita 
epäpuhtauksia. Ei sovellu kromatuille 
pinnoille. 

Gr-Kivi ja metallipesu Kivi ja metallipintojen 
erikoispesuaine. 

Vain ammattikäyttöön suunniteltu erityisesti kiven ja 
metallien vaikeasti irtoavan lian 
puhdistukseen. Tuote irrottaa tehokkaasti 
sammalta, nokea yms. ulkoa tullutta likaa. 
Käyttökohteet: Luonnonkivi, betoni, 
keraamiset laatat, rst, alumiini.  

Df-Superpesu Erinomainen noen poistoaine. 

Df-Superpesu on emäksinen, biologisesti hajoava 
erikoispesuaine. Soveltuu kaikille vettä kestäville pinnoille. 
Tuotteella on erinomainen noen, öljyn ja rasvan poistokyky. 

Df-Superpesu sopii myös jälleen 
käsiteltävien, maalattujen pintojen 
sekä alumiini,- lasi,- kivi,- betoni,- puu,
- metalli- ja muovipintojen 
puhdistusaine. 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 
5L astia, 
25L astia 

Pakkauskoot: 
5L astia, 
 

                      ErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineet  

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia, 
25L astia 
 



      ErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineet  
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Gr-Graffiti suoja Graffitien poistoa 
helpottava suoja-aine. 

Suunniteltu suojaamaan huokoisia pintoja, muodostamalla 
kestävän, liukumattoman, värittömän kalvon pintaan, joka 
estää graffitien ja tussien imeytymisen itse materiaaliin asti. 

Suojakalvon ansiosta graffitit yms. on 
helppo puhdistaa. Ei vaikuta materiaalin 
ulkonäköön. Tuote soveltuu kaikkien 
kovien, huokoisten muovi- ja 
metallipintojen yms. käsittelyyn.  

Gr-1000 Liiman ja purukumin poistoliuotin. 

Gr-1000 on erikoisliuotinaine liiman, purukumin, potkujälkien 
yms. poistoon. Tuote soveltuu kaikille vettä kestäville koville 
pinnoille.     Gr-1000 pehmittää purukumin ja liiman, jolloin ne 
on helppo irrottaa puhdistettavalta pinnalta. Ei vahingoita 

kumi- eikä kangaspintoja. 

Gr-Graffitinpoisto Graffitien poistoon. 

Gr-Graffitinpoisto poistaa nopeasti ja vaivattomasti pintoja 
vahingoittamatta tussia, painoväriä, lateksi- ja 
aerosolimaaleja sekä liitu- yms. värejä. Tuote irrottaa myös 
tahrat sileistä pinnoista kuten metalli, keramiikka, lasi, 

vinyyli, marmori yms. Ei vahingoita 
pleksi- eikä muovipintoja. 

Pakkauskoot: 
1L sumutinpullo 
5L astia, 25L astia 

Pakkauskoot: 
1L pullo, 5L astia 

Pakkauskoot:  
1L sumutinpullo, 
5L astia 
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Df-Konetiski  

Astioiden koneelliseen pesuun. 

Nestemäinen konetiskiaine, joka puhdistaa ja kirkas-
taa tehokkaasti astiat ja ruokailuvälineet. 

Pakkauskoot: 
5L astia, 
25L astia 

      ErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineetErikoispuhdistusaineet  

Gr-Imeytysjauhe Desinfioiva imeytys-
jauhe. 

Imee yli 400-kertaisesti oman painonsa verran nestettä  
ja kiinteyttää sen hyytelömäiseksi ja hajuttomaksi mas-
saksi, joka on helppo kerätä pois. Soveltuu vesipohjais-
ten roiskeiden kuten oksennuksen, eläinjätteiden, ruoan 
ja juomien poistoon kokolattiamatoilta, huonekaluilta ja 
kovilta pinnoilta, hygieenisesti ja käsin koskematta. Tuote 
estää erilaisten infektioiden leviämistä, koska bakteerien 
kasvua edistävät aineet voidaan poistaa nopeasti ilman 

suoraa käsikosketusta. Tuote ei tahraa 
eikä värjää pintoja. Biologisesti        
hajoava ja voidaan huuhtoa viemäriin. 

Pakkauskoot: 
240g astia 



 

 

 

 

 

Sulantie 19F 

PL 137 

04301 TUUSULA 

puh. 09-2759299 

fax. 09-2732291 

noso-tuote.oy@elisanet.fi  

N o s o - Tu o t e  Oy  

Yhteistyökumppanit: 
 

Kysy meiltä myös muista sinua kiinnostavista tuotteista ! 


