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Softcaren tuoteajattelun ydin on tehokkuus yhdistyneenä turvallisuuteen ja 
luontoystävällisyyteen. Uusin puhdistusteknologiamme perustuu tarkasti valittuihin 
uuden polven vesipohjaisiin raaka-aineisiin, jotka liottavat tehokkaasti rasvaa, 
erilaista likaa ja jopa alkydimaaleja ja bitumia.
Uuden sarjan tuotteilla saa kylpyhuoneen tehokkaasti puhtaaksi, samoin nokisen 
takkalasin ja jopa graffitit ja töhryt pois monenlaisilta pinnoilta. Myös lateksirullat 
ja pensselit puhdistuvat nopeasti. Uretaanikin irtoaa tuotteillamme myös vaikeista 
paikoista. Sarjan tuotteet on todettu useissa testeissä hyvin toimiviksi.
Kemikaalien käytöstä johtuvat vaivat ja allergiat ovat nykyisin liian tavallisia. Siksi 
kunnon tuotteiden on oltava sekä kuluttajille että ammattilaisille turvallisia käyttää. 
Tämä on ollut yksi tuotekehityksemme päätavoitteista.
Tuotteidemme tulee lisäksi aina olla luontoystävällisiä ja luontoa kuormittamattomia. 
Kaikki uusinta teknologiaa edustavat puhdistusaineemme ovat helposti luonnossa 
hajoavia.

Mitä on uusi Softcare-teknologia

TAHRANPOISTAJA PRO 300 ML

Softcare Tehokas ja ympäristöystävällinen tahranpoistaja erilaisille 
lioille ja kaikille tekstiilipinnoille. Ei sisällä valkaisevia ainesosia. 
Helppokäyttöinen ja biohajoava. Sumuta Tahranpoistaja Pro-ainetta 
puhdistettavalle tahralle, anna vaikuttaa muutama minuutti ja pyyhi 
pois kostealla froteeliinalla tai laita tahroille ennen pesukoneeseen 
laittamista.

KIRKAS PUUÖLJY 500 ML

Softcare puuöljysuihke suojaa ulkotilojen pöydät, tuolit, penkit 
ja muut puupinnat. Se ehkäisee puun halkeamista ja kuivumista 
säilyttäen sen kauniina pitkään. Sumuta puhtaalle ja kuivalle 
pinnalle. Anna kuivua 12 tuntia ennen käyttöönottoa. 

PUU- JA MUOVIPESU 500 ML

Softcare Puu- ja muovipesu poistaa tehokkaasti siitepölyn, 
kaupunkipölyn ja muun lian puisilta, muovisilta ja polyrottinkisilta 
puutarhakalusteilta ja rakenteilta. Ympäristöystävällinen ja tehokas 
koostumus. Sumuta pestävälle pinnalle ja anna vaikuttaa hetken ja 
huuhtele sientä tai pehmeää harjaa apuna käyttäen puhtaaksi. Vältä 
työskentelyä suorassa auringonvalossa.



TEKSTIILIPESU 500 ML

Softcare Tekstiilipesuaine on kehitetty poistamaan kaikenlaista 
likaa ulkokalusteiden ja sisätekstiilien pinnoilta. Helppo käyttää ja 
ympäristöystävällinen. Sumuta likaantunut pinta, anna vaikuttaa 
hetken lian määrästä ja pinttyneisyydestä riippuen. Huuhtele 
kostealla froteeliinalla puhtaaksi. Vältä työskentelyä suorassa 
auringonvalossa.

MATTOSUOJA 500 ML

Softcare Mattosuoja on tehokas suoja-aine matoille sisällä ja ulkona. 
Sopii kaikenlaisille matoille silkistä villaan ja puuvillaan. Suoja-
aine estää likaa imeytymästä kuituihin. Helppokäyttöinen. Sumuta 
matolle paksuudesta riippuen 1,5-2,5 dl / m2. Pitkänukkaisille 
matoille sumutettaessa, levitä suoja muovihanskalla kuitujen 
pohjalle asti ja lopuksi nukka samansuuntaiseksi yhteen suuntaan. 

VERHOILUSUOJA ULKOKALUSTEILLE 500 ML

Softcare Verhoilusuoja on tehokas ja helppokäyttöinen suoja 
ulkokalusteiden, auringonvarjojen sekä autojen ja asuntovaunujen 
tekstiilipinnoille. Estää siitepölyä tarttumasta kuituihin ja estää lian 
tarttumista ja tekee kankaasta helpon puhdistaa. Sumuta tasaisesti 
pintaan ja anna kuivua 2 tuntia ennen käyttöä.



KIVIPESU 500 ML

Softcare Kivipesu on suunniteltu puhdistamaan likaa ja muita 
vaikeita, rasvaisia tahroja kivi- ja kaakelipinnoilta. Poistaa hankalat 
tahrat tehokkaasti. Sopii kaikille kivipinnoille. Biohajoava. Sumuta 
likaiselle pinnalle, pese harjaa tai sientä apuna käyttäen ja huuhtele 
hyvin lika ja ylimääräinen pesuaine pois. 

KIVISUOJA 500 ML

Softcare Kivisuoja sopii kaikille luonnonkiville, kaakelille, betonille 
ja laattojen väliselle laastille kylpyhuoneissa ja keittiöissä, 
takkapinnoille ja lattialle sekä ulkona että sisällä. Pitää pinnat 
puhtaina ja helppohoitoisina. Ei muuta pinnan ulkonäköä. Sumuta 
tasaisesti käsiteltävälle pinnalle, anna kuivua 2 tuntia ennen 
käyttöönottoa. 

MUOVIPUUN SUOJA 500 ML

Softcaren Muovipuun suoja suojaa ulkokalusteiden muovipintoja 
rasvan ja ruoan aiheuttamilta tahroilta. Suojaa myös kuuman ruoan 
aiheuttamilta jäljiltä. Rasvatahrat lähtevät helposti imeytymättä 
suojatulta pinnalta. Sumuta suojattavalle pinnalle ja levitä 
pehmeällä liinalla tasaiseksi. Anna kuivua 1 vuorokausi ennen 
kalusteen käyttöönottoa.



VAHAPESUAINE POLYROTTINGILLE 500 ML

Softcare Vahapesuaine polyrottingille ja muille muovisille 
ulkokalusteille on tehokas puhdistusaine, joka samalla antaa suojaa 
kastumista ja likaa vastaan. Tuote pitää pinnat puhtaina ja kiiltävinä. 
Pese ulkokalusteet sientä tai pehmeää harjaa apuna käyttäen ja 
huuhtele. Vältä työskentelyä suorassa auringonvalossa.

KRISTALLIN- JA LASINPESUAINE 500 ML

Käyttövalmis Kristallin- ja lasinpesuaine on kehitetty kattokruunujen, 
peilien ja lasipintojen puhdistukseen. Jättää pinnan raidattomaksi. 
Tuote on ympäristöystävällinen. Käytettäessä kristallikruunulle, 
Katkaise virta ja suojaa pinnat kruunun alta riittävän laajalta alueelta. 
Sumuta pesuliuos pintaan ja anna valua pois. Uusi käsittely kunnes 
valumavesi on kirkasta. Anna kuivua ennen käyttöönottoa. Muut 
lasipinnat pestään kuin lasi yleensä. 

POWER WASH 500 ML

Softcare Power Wash on yleispuhdistusaine, joka on suunniteltu 
rasvan ja lian puhdistamiseen kodin kovilta pinnoilta. Tuote on 
suunniteltu käyttäen uutta Softcare-teknologiaa, ja se on tehokas ja 
ympäristöystävällinen. Käytä Power Washia kaikille koville pinnoille 
sekä sisällä, että ulkona. Sumuta pestävälle pinnalle tai esim. 
lattianpesuvälineeseen suoraan ja pese pinta. Huuhtele irronnot lika 
ja ylimääräinen pesuaine pois. Jos lika pinttynyttä, anna vaikuttaa 
muutamia minuutteja ja pese pois.



TYÖVAATEPESU 1 L / 2 L

Työvaatteiden pesuaine on suunniteltu työvaatteiden sekä muiden 
hajua imevien vaatteiden ja tekstiilien pesuun. Pesuaine poistaa 
tehokkaasti hankalat tahrat ja epämiellyttävät hajut. Pesuaine on 
ympäristöystävällinen ja sopii myös herkälle iholle. Käytä normaalin 
pesuaineen tapaan, mutta vain 20 ml / 7 kg:n koneeseen. Tuote on 
tiiviste, joten käytä aina ohjeen mukaan. Litralla saat 50 pesukertaa 
7 kg:n kotikoneessa.

GRILLINPESUAINE 500 ML

Softcare Grillinpesuaine puhdistaa palanutta rasvaa grillin pinnoilta 
ja ritilöistä tehokkaasti. Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-
teknologiaa, ja se on tehokas käytössä ja ympäristöystävällinen. 
Sumuta pinnalle anna vaikuttaa ja pese palanut lika pois sientä 
tai pehmeää harjaa apuna käyttäen. Lämmitä grilli ennen ruuan 
valmistusta, jotta mahdolliset hajut eivät tartu ruokaan. Älä käytä 
maalatuille pinnoille.

UUNINPESUAINE 500 ML

Softcare Uuninpesuaine puhdistaa tehokkaasti palanutta rasvaa 
ja likaa uuneista. Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-
teknologiaa. Se on tehokas käytössä ja ympäristöystävällinen. 
Sumuta pestävälle, jäähtyneelle pinnalle ja anna vaikuttaa 15 min. 
Huuhtele sitten uuni huolellisesti. Anna uunin lämmetä ennen ruuan 
valmistusta, jotta mahdolliset hajut eivät tartu ruokaan. 



LIIMANPOISTOAINE 300 ML

Softcare Liimanpoistoaine on uusi tehokas liimatahrojen poistaja. 
Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-teknologiaa, ja se on 
tehokas ja ympäristöystävällinen. Irrottaa tehokkaasti tarrojen ja 
liimanauhojen ja erilaisten liimatahrojen jättämät jäljet. Sumuta 
poistettavalle tahralle tai pinnalle ja anna vaikuttaa hetken ja pese 
liima pois puhtaalla vedellä ja sopivalla välineellä.

SOFTCARE PALOSUOJA 500 ML

Softcare Palosuoja ei estä palamista, mutta antaa arvokasta 
lisäaikaa palosta pelastautumiseen ja vahinkojen minimoimiseen. 
Palosuoja sopii kaikkien huokoisten, helposti syttyvien materiaalien 
käsittelyyn. Sumuta pinnalle hyvin kastellen ja anna kuivua. Heti 
käyttövalmis. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

TAKKALASIN JA NOENPESUAINE 500 ML

Softcare Takkalasin ja noenpesuaine on tehokas ja toimiva pinttyneen 
noen puhdistaja. Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-
teknologiaa, joka se on tehokas käytössä ja ympäristöystävällinen. 
Takan ovien lasit: Sumuta aine kylmälle lasille ja anna vaikuttaa n. 
15 minuuttia. Pese lika pois puhtaalla vedellä liinaa tai apuvälinettä 
käyttäen. Nokinen pinta: Kostuta huokoinen pinta ensin puhtaalla 
vedellä ja sumuta sitten pesuaine pintaan. Anna vaikuttaa n. 15 
minuuttia ja pese pinta puhtaalla vedellä liinaa tai apuvälinettä 
käyttäen ja huuhtele pinta puhtaaksi. Ei sisällä hankaavia ainesosia.



KYLPYHUONEEN PUHDISTUSAINE 500 ML

Softcare Kylpyhuoneen puhdistusaine on suunniteltu erityisesti 
kaakelille, lasille ja muille kylpyhuoneen koville pinnoille. 
Puhdistaa myös kosmetiikkajäämiä. Tuote on suunniteltu 
käyttäen uutta Softcare-teknologiaa, ja se on tehokas käytössä ja 
ympäristöystävällinen. Sumuta pesuainetta pestäville pinnoille ja 
huuhtele pois puhtaalla vedellä. Kalkkijäämissä voit antaa vaikuttaa 
muutamia minuutteja. 

GRAFFITINPOISTOAINE 500 ML / 2 L

Softcare Graffitinpoistoaine on liuotteeton graffitinpoistaja. Tuote on 
suunniteltu käyttäen uutta Softcare-teknologiaa, ja se on tehokas 
käytössä ja luonnossa hajoava. Poistaa töhryt ja graffitit ilman 
liuotinaineita. Levitä puhdistettavalle pinnalla ja anna vaikuttaa, 
kunnes töhry lähtee pois, n. 15 min-2 tuntia. Huuhtele sitten pinta 
vedellä puhtaaksi. Varo ettet poista pohjamaalia.

URETAANINPOISTOAINE 500 ML

Softcare Uretaaninpoistoaine on tehokas uretaanitahrojen poistaja. 
Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-teknologiaa, ja 
se on tehokas käytössä ja ympäristöystävällinen. Puhdistusaine 
on vesipohjainen. Leikkaa ensin ylimääräiset palat pois. Levitä 
pesuainetta uretaanille ja odota kunnes se irtoaa. Pyyhi/kaavi tai pese 
irronnut uretaani pois vedellä kostutetulla liinalla ja apuvälineellä.



LATEKSIPENSSELIPESU 500 ML

Softcare Lateksipensselipesu tekee pensseleihin kuivuneen 
lateksimaalin poistamisesta helppoa. Tuote on suunniteltu käyttäen 
uutta Softcare-teknologiaa, ja se on vesipohjainen, tehokas ja 
ympäristöystävällinen. Upota pestävä pensseli tai tela pesuaineeseen 
ja anna vaikuttaa vähintään 2 tuntia. Pese sitten puhtaaksi puhtaalla 
vedellä. 

LATEKSIMAALINPOISTOAINE 500 ML

Softcare Lateksimaalinpoistoaine on liuotinaineeton lateksimaalin 
poistaja. Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-teknologiaa ja 
se on vesipohjainen, tehokas ja ympäristöystävällinen. Levitä tuote 
lateksimaalatulle pinnalle, anna vaikuttaa yli 15 minuuttia tai niin 
pitkään, että maali irtoaa. Irrota lastalla ja huuhtele pehmennyt
maali pois vedellä. Paksuissa maalikerroksissa voit uudistaa käsittelyn 
useampaan kertaan.

MAALINPOISTOAINE 500 ML

Softcare Maalinpoistoaine on uusi liuotinaineeton maalin poistaja. 
Tuote on suunniteltu käyttäen uutta Softcare-teknologiaa ja se on 
vesipohjainen, tehokas ja ympäristöystävällinen. Levitä tuotetta 
maalipinnalle ja anna vaikuttaa yli 15 minuuttia tai kunnes maali 
on liuennut. Poista irronnut maali ja pese pinta vedellä. Paksuissa 
maalikerroksissa voit uudistaa käsittelyn useampaan kertaan.



YLI 25 VUOTTA KOTIMAISIA 
LAATUTUOTTEITA
Oy Soft Protector Ltd.
PL 100, 02761 Espoo, puh. 09 887 0430
www.softcare.fi info@softcare.fi 

Kotimainen

Soft Protector Oy on suomalainen tekstiilien, nahan, huonekalujen ja vaatteiden sekä 
muiden materiaalien suojaustuotteiden ja erikoispuhdistusaineiden valmistukseen 
erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1991. Tuotteet valmistetaan Suomessa.

Luontoystävällinen

Softcare-tuotteissa käytettävät raaka-aineet valitaan aina ympäristöä ajatellen. Tuotteet 
on pakattu kierrätettäviin muovipakkauksiin. Tiesitkö, että sumutinpullot sisältävät jopa 
yli kaksi kertaa enemmän tuotetta kuin vastaavat aerosolipullot?

Turvallinen ja laadukas

Softcare-tuotteet ovat korkealaatuisia ja turvallisia käyttää. Tarjolla on myös vesipohjaisia 
vaihtoehtoja.


