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Sivu 3 

 

 Noso-Tuote Oy 

Noso-Tuote Oy on suomalainen, kemianalan teollinen yri-
tys, jonka erikoisosaaminen on puhdistusaineiden valmis-
tus. Maahantuomme myös erikoisaineita ympäri maailmaa. 
Yrityksemme on toiminut jo vuodesta 1978. Toimimme 
Tuusulassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

   
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 yri-
tyksille, asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.  

Ympäristö ja tuotteiden toimivuus on meille tärkeää ja siksi 
suurin osa tuotteistamme on biologisesti hajoavia ja ympä-
ristö ystävällisiä.  

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme asiakkaiden toiveiden 
ja omien kokemustemme perusteella. Asiakaspalvelun pe-
riaatteemme on toimittaa tilaukset nopeasti asiakkaalle. 
Meiltä saat myös tarvittavan pesuainekoulutuksen ja opas-
tamme tuotteidemme käytössä. 

 

         GROJET - Puhdasta Osaamista 

 



  HarjattomienHarjattomien--  ja harjakoneiden ja harjakoneiden pesuaineetpesuaineetpesuaineet  
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Gr-Carex Vesiohenteinen mikroemulsio. 

Nopea vaikutteinen, tehokas rasvan, suolan, noen ja muun 
vaikean lian poistaja. Käyttö: Autojen ja kuljetuskaluston pesuun 
korkeapainepesurilla ja talvella esipesuaineena harjakoneessa. 
Sisältää vetykäsiteltyä bensiiniä alle 5%.   pH 11  
Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna 10-20% liuoksena, 
kohteen likaisuudesta ja lian laadusta riippuen. Levitetään                                                              
matalapaineella ajoneuvon pintaan, annetaan vaikuttaa hetken                    

ja huuhdellaan huolellisesti. 

 

Gr-660 Tehokas esipesu- ja vaahtopesuainetiiviste. 

Harjattomien ja harjakoneiden esipesu - ja vaahtopesuaine. 
Soveltuu myös korkeapaine - ja käsinpesuun. Biologisesti hajoava. 
Sisältää auton maalipintaa suojaavia aineita. pH 12    
Käyttösuositus: Käytetään vedellä laimennettuna 1-15% liuoksella 

kohteesta riippuen. Harjattomissa ja 
harjakoneissa laimennus konetyypin 
mukaan. Suositus 0,5dl/auto. 

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

Pakkauskoot: 
5L astia, 25L astia,  
200L tynnyri 
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Gr-Soft Vaahtopesu shampoo. 

Huoltoasemien harjakoneisiin ja vaahtopesuohjelmiin kehitetty 
vaahtopesuainetiiviste. Sisältää korkealaatuista PE-vahaa ja 
antaa likaa hylkivän suojan auton pinnalle. pH 7    
Käyttösuositus: Harjattomissa ja harjakoneissa laimennus 
konetyypin mukaan. 

Gr-Wax Huuhteluvaha / kuumavaha. 

Synteettisiä ja luonnonvahoja sisältävä kuuma,- ja 
huuhteluvaha. Toimii pintajännityksen laukaisijana auton pesun 
jälkeen huuhteluvedessä. Auton maalipintaa suojaava 
kuumavaha. Käyttö: Korkeapainelaitteet, automaatti - ja 
harjapesulinjat.                                                        
Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna 1:50-200. 

Pakkauskoot:  
25L astia 

Pakkauskoot: 
25L astia 
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  AutoshampootAutoshampoot    

Gr-260 Emäksinen, liuotinta korvaava pesuainetiiviste. 

Tuote on suunniteltu käytettäväksi sellaisissa olosuhteissa, joissa 
liuottimen käyttö ei ole mahdollista. Biologisesti luonnossa hajoava. 
pH 12,5 Käyttö: Ajoneuvokaluston, työkoneiden, veneiden, asunto-
vaunujen, kuormapeitteiden ja hallitilojen puhdistukseen tarkoitettu 

vesiliukoinen puhdistusaine.       
Käyttösuositus:                           
Vedellä laimennettuna 1:10–1:30. 

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

Gr-330 Raskaankaluston pesuainetiiviste. 

Erittäin tehokas, matalavaahtoinen pesuainetiiviste, kun tarvitaan 
pesutehoa ja helppoutta ajoneuvokaluston pesussa. Poistaa tehok-
kaasti öljyä, rasvaa, nokea yms. likaa. Ei vahingoita maali-, muovi- 
eikä kumipintoja. Käyttö: Korkeapainepesulaitteet. pH 12           

Käyttösuositus:                                   
Vedellä laimennettuna 1:10-1:30.  Pakkauskoot: 

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

Gr-Easy Vahaava autoshampoo. 

Auton käsinpesussa käytettävä, korkealuokkaista PE-vahaa sisältävä 
autoshampoo. Jättää kiiltävän pinnan ja antaa pesujen väliseksi ajaksi 
likaa hylkivän suojan. pH 7                                              
Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna 1:100-150. 

Pakkauskoot: 
500ml pullo, 5L astia,  
25L astia 



  LiuotinaineetLiuotinaineetLiuotinaineet  
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Gr-3 AV Aromaattivapaa esipesuliuotin. 

Esipesuliuotin, suolan ja pien poistoon ajoneuvokalustosta. 
Liuottimena käyttöturvallinen pienen haihtuvuuden ansiosta. 
Haihtuvuus 0,01. Lähes hajuton.  Käyttösuositus: Käytetään 
laimentamattomana. Levitys matalapaineella. 

Gr-2 Nopeavaikutteinen emulgoiva esipesuliuotin. 

Esipesuliuotin, suolan ja pien poistoon ajoneuvokalustosta. Nopeasti 
vaikuttava. Käyttösuositus: Käytetään laimentamattomana. Levitys 
matalapaineella. Huuhdellaan ja pinta pestään pesuaineella. 

Gr-Jarrujenpuhdistusaine Nopeasti haihtuva liuotin 

metallipintojen puhdistamiseen. 

Puhdistaa metalli-, lasi- ja keramiikkapinnat liasta, rasvasta, öljystä, 
jarrunesteestä, liimasta ja piestä. Käyttökohteet: Jarrujen, kytkimien 

osien ja kaikkien metallipintojen 
puhdistamiseen.  

Käyttösuositus: Käytetään 
sellaisenaan. 

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

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

Pakkauskoot:  
5L astia, 25L astia 
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Gr-Lasinpesu Nopeasti haihtuva lasinpesuneste. 

Ajoneuvokaluston tuulilasinpesuneste. Irrottaa tehokkaasti lian 
tuulilasista. Kulkuneuvojen lasipintojen pesuun. Ei muodosta kalvoa. 
Ei vahingoita kumi, muovi eikä maalipintoja. Sisältää isopropanolia. 
Pakkaskestävyys -32C.                                                

Käyttösuositus: Vedellä laimennettuna   
1:10-1:50. 

Gr-Tuulilasinpesuneste Kovaakin pakkasta kestävä 

tuulilasinpesuneste. 

Irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista. Kulkuneuvojen lasipintojen 
pesuun. Ei muodosta kalvoa. Ei vahingoita kumi, muovi eikä 

maalipintoja. Sisältää metanolia. 
Käyttösuositus: Paras pesutulos 
saadaan kun laitetaan 1 osa 
tuulilasinpesunestettä ja 1 osa puhdasta 
vettä. Pakkaskestävyys -70C. 

Pakkauskoot: 
5L astia, 25L astia, 
200L tynnyri, 
1000L kontti 

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

  LasinpesunesteetLasinpesunesteetLasinpesunesteet  



  Käyttövalmiit puhdistusaineetKäyttövalmiit puhdistusaineetKäyttövalmiit puhdistusaineet   
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Gr-Tehopesu Helppokäyttöinen tehopesuaine. 

Autojen, veneiden ja koneiden tehopesuaine, joka irrottaa 
vaivattomasti vaikeatkin tahrat. Sopii erittäin hyvin myös 
muoviosien puhdistukseen. Käyttösuositus: Käytetään 
sellaisenaan. Levitetään puhdistettavalle pinnalle ja annetaan 
vaikuttaa, tarvittaessa työstetään harjalla. Huuhdellaan ja 
pyyhitään. pH n.10,5 

Gr-Sisäpesu  Vaivaton auton sisäpuhdistusaine. 

Autojen tekstiilipintojen, vinyyli- ja kaikkien kovien vettä kestävät 
pintojen puhdistukseen. Käyttö: Käytetään sellaisenaan. 
Levitetään puhdistettavalle pinnalle sumuttamalla ja pyyhitään 
kuivalla liinalla. Tekstiilipinnoilla annetaan vaikuttaa hetken ja 

hangataan harjalla tai                                           
liinalla kevyesti. pH n.9   

Pakkauskoot: 
1L sumutinpullo 

Pakkauskoot: 
1L sumutinpullo 

Gr-Imeytysjauhe Desinfioiva imeytysjauhe. 
Imee yli 400-kertaisesti oman painonsa verran nestettä  ja kiin-
teyttää sen hyytelömäiseksi ja hajuttomaksi massaksi, joka on 
helppo kerätä pois. Soveltuu vesipohjaisten roiskeiden kuten 
oksennuksen, eläinjätteiden, ruoan ja juomien poistoon kokolat-
tiamatoilta, huonekaluilta ja kovilta pinnoilta, hygieenisesti ja 
käsin koskematta. Tuote estää erilaisten infektioiden leviämis-
tä, 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 



  Vanteiden puhdistusaineetVanteiden puhdistusaineetVanteiden puhdistusaineet  
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Gr-ErikoisVannepesu Alumiinivanteiden erittäin tehokas 

puhdistaja. 

Poistaa erittäin tehokkaasti vanteista jarrupölyä, öljyä, suolaa, 
kiinni palanutta likaa, rasvaa, pikeä ja muuta vaikeasti irtoavaa 
likaa. Jättää vanteet kirkkaiksi vaikeastakin liasta jopa ilman 
hankausta. Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Levitetään 
sumuttamalla, annetaan vaikuttaa enintään 1-2 minuuttia ja 
huuhdellaan vedellä, tarvittaessa käytetään harjaa tai sientä. 

Gr-Vannepesu Alumiinipintojen erikoispesuaine 

helppokäyttöisessä sumutinpullossa. 

Kirkastaa alumiinipinnat, poistaa hapettumat, ruosteen, rasvan, 
noen ja muut epäpuhtaudet. Erityisesti alumiinivanteiden pesuun 
tarkoitettu. Soveltuu myös muovi- ja maalipintojen pesuun. 
Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Levitetään sumuttamalla, 
annetaan vaikuttaa 1-2 minuuttia ja huuhdellaan vedellä, 

tarvittaessa käytetään harjaa tai sientä. 

Pakkauskoot: 
500ml sumutinpullo, 5L astia, 25L astia 

Pakkauskoot:  
1L sumutinpullo 
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Gr-Kuminkirkaste Auton kumiosien viimeistely,- ja hoitoaine. 

Puhdistava ja suojaava kuminhoitoaine. Soveltuu myös 
muovipinnoille ja auton renkaille. Viimeistelee ja antaa huolitellun 
kuvan puhdistetusta autosta.                                      
Käyttösuositus: Käytetään sellaisenaan. Suihkuta aine haluttavaan 
pintaan ja pyyhi kuivalla liinalla pinta tasaisen näköiseksi. 

Max Wax Diamond 55” Helppokäyttöinen autovaha. 

Puhdistaa, hioo, ehkäisee ruostumisen ja kiillottaa - kaikki yhdellä 
työvaiheella. Käsin suoritettavaan vahaukseen. Soveltuu autoihin, 
veneisiin, metalli- ja muovipinnoille. Poistaa tervan, ruosteen, 
hyönteiset, rapautumisen, levän ja lisäksi pitää tuulilasin 
kirkkaana. 

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

  ViimeistelytuotteetViimeistelytuotteetViimeistelytuotteet  

Pakkauskoot: 
500 ml, 3L astia 

Grojet Universal Helppokäyttöinen auto-, vene- ja     

asuntovaunuvaha. 

Puhdistaa, suojaa ja kiillottaa - kaikki yhdellä työvaiheella. 
Poistaa pikeä, hyönteiset, ruosteen, hapettumat ja levän aihe-
uttamat värjäytymät. Soveltuu kaikille kromi- ja metallipinnoil-
le., muovipinnat - huonekalut ja asuntovaunut, hellat, ruostu-
mattomat teräspinnat, wc-altaat, kaakelit ym. kovat pinnat. 

Pakkauskoot: 
500 ml 



Sulantie 19F 

PL 137 

04301 TUUSULA 

puh. 09-2759299 

fax 09-2732291 

noso-tuote.oy@elisanet.fi  

N o so - T u o te  O y  

Yhteistyökumppanit: 
 

Kysy meiltä myös muista sinua kiinnostavista tuotteista ! 


