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SOFTCARE VESIPOHJAINEN VERHOILUSUOJA
Softcare vesipohjainen tekstiilisuoja on tarkoitettu erityisesti 
sisustustekstiilien ja kalusteiden suojaukseen. Se sopii myös muille 
tekstiilipinnoille. Suoja on vesipohjainen ja antaa tehokkaan suojan 
likaantumista ja kastumista vastaan. Suojaus ei vaikuta mitenkään 
tekstiilin ominaisuuksiin eikä syttymiseen. Suojaa uusi tai puhdas tekstiili 
sumuttamalla pinta tasaisesti kosteaksi ja anna kuivua. Suoja saavuttaa 
täyden vaikutuksen vuorokaudessa. Suojauksen voi uusia tarvittaessa, 
kun vesi ei enää pisaroi tekstiilin pinnalla. Kestää normaalisti 2-4 vuotta. 
Luontoystävällinen koostumus.

SOFTCARE VERHOILUSUOJA
Softcare Verhoilusuoja estää tehokkaasti kangasverhoiltujen huonekalujen 
likaantumisen ja kastumisen. Verhoilusuoja muodostaa tekstiilin kuitujen 
ympärille suojan, joka estää öljy- ja vesipohjaista likaa imeytymästä 
tekstiiliin. Suojatulta pinnalta lika ja tahrat lähtevät helposti. Kalusteet 
kannattaa suojata heti uutena, jotta ne säilyvät hyvännäköisinä ja 
helppohoitoisina. Suojaus ei vaikuta mitenkään tekstiilin ominaisuuksiin, 
ei muuta tekstiilin hengittävyyttä, syttyvyyttä tai väriä. Verhoilusuoja 
sopii kaikille tekstiileille, myös kalvomateriaaleille. Suojauksen voi uusia 
tarvittaessa, kun vesi ei enää pisaroi tekstiilin pinnalla. Suoja kestää 
käytöstä riippuen 2-4 vuotta.

SOFTCARE TEKSTIILIPESU
Softcare Tekstiilipesu on erikoispesuaine, joka irrottaa vaikeatkin tahrat 
helposti. Sopii kaikille tekstiilimateriaaleille. Soveltuu myös matoille sekä 
ulkokalusteiden pehmusteille. Noudata aina valmistajan pesuohjeita. 
Tekstiilipesuainetta sumutetaan suoraan likaiselle pinnalle, annetaan 
vaikuttaa ja huuhdellaan pinta pyyhkimällä lika ja pesuaine pois kostealla 
liinalla. Usein kalusteissa saattaa olla kemiallisen pesun merkit, mutta 
useimmiten Tekstiilipesuaine soveltuu myös kemiallisen pesun vaativille 
materiaaleille. Kokeile ensin näkymättömälle pinnalle. Pestyn tekstiilin 
annetaan kuivua rauhassa ennen käyttöönottoa tai suojausta.

Kalusteiden ja mattojen suoja- ja hoitotuotteet



SOFTCARE MATTOSUOJA
Softcare Mattosuoja estää lian ja kosteuden imeytymisen mattoon. 
Matot kannattaa suojata heti uutena, jotta ne pysyvät pitkään 
hyvännäköisinä ja helppohoitoisina. Mattosuoja sopii myös ryijyille ja 
muille sisustustekstiileille. Kertakäsittelyn antama suoja kestää noin 
kaksi vuotta. Suojaus ei vaikuta mitenkään tekstiilin ominaisuuksiin eikä 
syttymiseen. Suojatulta pinnalta nestemäinen lika lähtee pyyhkäisemällä 
ja kuiva likakin on helppo imuroida. Tahrat lähtevät Softcare Tekstiilipesulla 
tai tahranpoistajalla. Jos matossa on pitkä nukka, sivele mattoa suojauksen 
jälkeen kosteana suojakäsineellä, että suoja imeytyy kunnolla maton nukan 
juureen saakka ja antaa hyvän suojaustuloksen. Suojaa käytetään 150-250 
ml/neliö riippuen nukan pituudesta.

SOFTCARE TEKSTIILIHUONEKALUJEN HOITOPAKKAUS
Pakkaus sisältää: 

• Softcare Verhoilusuoja 
• Softcare Tekstiilipesu 
• Froteeliina ja hoito-ohje

SOFTCARE VESIPOHJAINEN TEKSTIILIEN HOITOPAKKAUS
Pakkaus sisältää: 

• Softcare Vesipohjainen Verhoilusuoja
• Softcare Tekstiilipesu 
• Froteeliina ja hoito-ohje

SOFTCARE MATTOJEN HOITOPAKKAUS
Pakkaus sisältää: 

• Softcare Mattosuoja 
• Softcare Tekstiilipesuaine 
• Froteeliina ja hoito-ohjeet
• Suojakäsineet pitkänukkaisten mattojen käsittelyyn



Nahka on miellyttävä ja kestävä verhoilumateriaali. Aito nahka vaatii kuitenkin säännöllistä 
hoitoa pysyäkseen pitkään hyvänä käytössä. Nykyisin nahkaa pinnoitetaan myös 
polyuretaanilla ja muilla muoveilla. Mm. Pull Up, Bycast ja Bonded nahka ovat tällaisia 
materiaaleja. Niiden hoito vaatii vesipohjaisia Softcare-aineita. Kysy aina valmistajan 
hoito-ohjeita.

Nahkahuonekalujen hoitotuotteet

SOFTCARE NAHKASUOJA
Softcare Nahkasuoja on tehokas suoja kastumista sekä vesi- ja öljypohjaista 
likaa vastaan. Nahkasuoja sopii kaikille aidoille nahkatyypeille, pintanahalle 
sekä myös mokalle ja nupukille, joille ei voi käyttää vaha- tai rasvapohjaisia 
hoitoaineita. Softcare alkoholipohjaista nahkasuojaa ei käytetä PullUp, 
ByCast eikä Bonded nahkaisille pinnoille, koska ne ovat muovipinnoitettuja. 
Ei sovellu keinonahalle. Ei vaikuta nahan hengittävyyteen, väriin eikä 
syttyvyyteen. Sopii myös laukuille, nahka-asusteille ja kengille. Suojaus 
kestää normaalikäytössä 2 – 3 vuotta jolloin sen voi uusia. Jos käsiteltäessä 
tulee valumia, pyyhi ne tasaiseksi pehmeällä liinalla. Suoja kestää 
normaalikäytössä 2-4 vuotta. 

SOFTCARE VESIPOHJAINEN NAHKASUOJA
Softcare Vesipohjainen Nahkasuoja sopii erityisesti valkoiselle nahalle 
sekä kaikille nahka-, mokka- ja nupukkilaaduille, myös bycast, pull up ja 
keinonahalle. Suojaa nahkapinnat likaantumista ja kastumista vastaan. 
Sopii kaikille nahkalaaduille. Sumuta Nahkasuoja nahan pinnalle ja levitä 
tarvittaessa valumat pehmeällä nukkaamattomalla liinalla. Nahkasuoja 
käytetään sen verran kuin nahka imee. Anna suojan kuivua 1 vuorokausi 
huoneenlämmössä ennen käyttöönottoa.

SOFTCARE LEATHER CLEANER -NAHANPUHDISTUSAINE
Softcare Leather Cleaner on erityisesti nahan puhdistukseen kehitetty 
hoitava erikoispesuaine, joka säilyttää materiaalin luontaisen kimmoisuuden 
ja puhdistaa vaikeatkin tahrat. Sopii myös muovipinnoitetulle nahalle sekä 
vahatuille, öljytyille ja käsittelemättömille puupinnoille. Testaa pinnan 
pesunkestävyys näkymättömässä kohdassa ennen puhdistusta. Noudata 
valmistajan hoito-ohjeita. Leather Cleaneriä käytettäessä mokka- ja 
nupukkipinnoilla, tulee pinta harjata pesun jälkeen tasaiseksi. 



SOFTCARE LEATHER BALSAM -NAHANHOITOAINE 
Softcare Leather Balsam pitää nahan pehmeänä ja estää kuivumisen ja 
halkeilun. Pintanahka tulisi käsitellä hoitoaineella kahdesta kolmeen 
kertaa vuodessa kuivumisen estämiseksi ja aina pesun jälkeen. Hoitoaine 
levitetään hyvin ohuesti ja pyyhitään tarvittaessa ylimääräinen pois. Testaa 
pinnan kestävyys näkymättömässä kohdassa. Jotkut nahkalaadut voivat 
tummua käsittelystä, mutta väri palautuu ennalleen parissa päivässä 
imeydyttyään täysin nahkaan. Noudata valmistajan hoito-ohjeita. Leather 
Balsam on mehiläisvahapohjainen luonnontuote, joka sopii kaikille 
pintanahkatuotteille.

SOFTCARE NAHANHOITOPAKKAUS
Pakkaus sisältää: 

• Softcare Nahkasuoja 
• Softcare Leather Cleaner -nahanpuhdistusaine 
• Softcare Leather Balsam -nahanhoitoaine 
• Froteeliina ja hoito-ohje

SOFTCARE PIENI NAHANHOITOPAKKAUS
Pakkaus sisältää: 

• Softcare Leather Cleaner -nahanpuhdistusaine 
• Softcare Leather Balsam -nahanhoitoaine
• Froteeliina ja hoito-ohje

SOFTCARE VESIPOHJAINEN NAHANHOITOPAKKAUS
Sopii erityisesti valkoiselle nahalle! Pakkaus sisältää: 

• Softcare Vesipohjainen Nahkasuoja 
• Softcare Nahkapesu
• Softcare Nahkabalsami
• Froteeliina ja hoito-ohje

SOFTCARE NESTEMÄINEN NAHANPESUAINE
Softcare nahanpesuaine on helppokäyttöinen ja tehokas pesuaine 
kaikenlaisten nahkapintojen puhdistukseen. Pesuaine on tehokas ja sopii 
myös pinnoitetuille nahkatyypeille sekä keinonahalle. Ei vahingoita nahkaa 
eikä kuivata sitä. Sumutetaan pestävälle pinnalle tai suoraan tahralle, 
annetaan vaikuttaa hetken ja huuhdellaan pois kostealla sienellä tai liinalla 
2 – 3 kertaa puhtaalla vedellä huuhdellen. Älä kastele nahkaa liikaa. Anna 
pinnan kuivua hyvin ennen käyttöönottoa tai suojausta. Suojaa puhdas 
ja kuiva pinta nahkasuojalla. Pesun jälkeen nahka hoidetaan Softcare 
Nahkabalsamilla.



Ongelmana sähköistyminen, vaikeat tahrat tai epämiellyttävä haju? 
Ota avuksesi Softcare-erikoistuotteet.

Erikoistuotteet

SOFTCARE SÄHKÖISYYDENPOISTAJA
Softcare Sähköisyydenpoistaja on erittäin tehokas sähköisyydenpoistaja 
kaikenlaisille kalusteille, asusteille ja muille pinnoille. Poistaa staattisen 
sähköisyyden välittömästi ja vaikutus kestää jopa useita kuukausia ja 
muutamia pesukertoja. Sopii mm. tekokuitupäällystetyille kalusteille, 
elektronisille laitteille, sähköistyville muovipinnoille ja lasipinnoille. Tuote 
on helppo käyttää, eikä se muuta käsiteltävän pinnan väriä, ominaisuuksia 
eikä tuntua. Kokeile ensin kovien muovipintojen alkoholinkestävyys 
näkymättömällä pinnalla.

SOFTCARE HAJUNPOISTAJA
Softcare hajunpoistaja poistaa epämiellyttävät hajut hajottamalla ne 
kemiallisesti. Voidaan sumuttaa suoraan tekstiilipinnoille tai käyttää 
ilmanraikasteena tai missä tahansa, missä epämiellyttävät hajut ovat 
häiritsevinä, jopa käsiin esim. sipulin kuorinnan jälkeen. Poistaa tehokkaasti 
erilaiset orgaaniset hajut, kuten eläinten, eritteiden, hien ja tupakan hajut. 
Jos haju on imeytynyt pehmusteisiin, voit laittaa sitä hajun lähteeseen 
injektioruiskulla. Ei tahraa pintoja. Myrkytön ja turvallinen käytössä.

SOFTCARE TAHRANPOISTAJA PRO
Softcare Tahranpoistaja Pro on erityisesti sisustustekstiileille ja vaatteille 
suunniteltu tehokas yleistahranpoistaja. Irrottaa vaikeatkin tahrat, kuten 
esimerkiksi öljy-, rasva-, veri-, kahvi-, ruoho- ja suklaatahrat. Ei sisällä 
valkaisuaineita. Sopii myös vaatteille. Saatavilla 300 ml ja 100 ml pulloissa. 

SOFTCARE VIINITAHRANPOISTAJA
Tehokas tahranpoistaja hankalille viinitahroille - Softcare Viinitahranpoistaja. 
100 ml pullo kulkee helposti matkassa mukana.



Ulkokalusteiden hoitotuotteet

SOFTCARE VERHOILUSUOJA ULKOKALUSTEILLE
Ulkokalusteiden verhoilusuoja antaa tehokkaan suojan likaa ja kosteutta 
vastaan ulkokalusteiden kangasverhoiluille. Sopii myös päivänvarjoille 
ja markiiseille. Käsittely suojaa kalusteita kastumiselta sekä vesi- ja 
öljypohjaiselta lialta. Softcare Tekstiilisuoja suojaa myös siitepölyn 
tarttumisen tekstiilien pintaa ja ne ovat helposti puristettavissa siitepölystä. 
Erinomainen tuote siitepölyallergioista kärsiville. Suojauksen teho kestää 
noin vuoden ulkona. Ei sovi muovista kudotuille päällisille.

SOFTCARE KIRKAS PUUÖLJY 
Softcare Kirkas puuöljy on kehitetty öljytyille ja pintakäsittelemättömille 
puupinnoille. Helppokäyttöisellä erikoisöljyllä suojataan puiset 
ulkokalusteet, terassinlattiat ja muut puurakenteet. Sopii teakille, 
kovapuulle, kyllästetyille sekä käsittelemättömille puurakenteille. Antaa 
hyvän suojan kosteutta ja likaa vastaan. Ulkokalusteet tulisi käsitellä 1-2 
kertaa kesässä, ettei pinta pääse kuivumaan ja halkeilemaan. Pakkaukset: 
500 ml suihkepullo ja 1 litran pullo. Muista! Öljyiset liinat voivat syttyä 
höyrystyessään itsestään. Pese työvälineet ja liinat vedellä ja saippualla heti 
käytön jälkeen.

SOFTCARE VAHAPESUAINE POLYROTTINGILLE
Vahapesuaine polyrottingille puhdistaa ja suojaa polyrottinkikalusteet 
terassilla ja pihalla. Poistaa tehokkaasti muun muassa siitepöly- ja 
ruokatahrat sekä kaupunkipölyn. Vahaus nopeuttaa kalusteiden kuivumista 
sateen jälkeen ja antaa kauniin kiillon. Vahapesuaine on luontoystävällinen 
eikä vaurioita nurmikoita.

SOFTCARE PALOSUOJA 
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.



SOFTCARE PUU- JA MUOVIPESU
Ulkokalusteiden pesuaine on muovi- ja puukalusteille kehitetty tehokas 
erikoispesuaine. Sopii puulle, muoville, polyrottingille ja muille vettä 
kestäville pinnoille. Irrottaa tehokkaasti nokea, siitepölyä, kaupunkipölyä ja 
muuta pinttynyttä likaa. Sumuta pinnalle, pese sienellä ja huuhtele pinta 
puhtaaksi Pesuaine on luontoystävällinen eikä vaurioita nurmikoita.

SOFTCARE MUOVIPUUN SUOJA
Softcare Muovipuun suoja on muovista, varsinkin polystyreenistä 
valmistetuille pöydille ja tuoleille tarkoitettu aine suojaamaan pintaa rasva- 
ja muiden ruokatahrojen ja siitepölyn imeytymiseltä pinnan huokosiin. 
Suojaus helpottaa kalusteiden hoitoa ja pitää ne kauniina pidempään. 
Suojauksen voi uusia tarvittaessa. Sumuta suoja pinnalle ja levitä pehmeällä 
liinalla tasaiseksi.

SOFTCARE TERASSIPESU
Terassipesu on terassipintojen, kuten lattioiden, laattojen ja muiden puu-, 
betoni- ja kivipintojen pesuun tarkoitettu erikoispesuaine. Terassipesu on 
koostumukseltaan hyvin ympäristöystävällinen ja irrottaa likaa tehokkaasti. 
Levitä pesuaine pinnalle, anna vaikuttaa hetki ja huuhtele pois harjan avulla. 
Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä. Älä pese suorassa auringonvalossa, 
ettei pinta kuivu liian nopeasti ja tule laikukkaaksi. Tiivisteenä sopii myös 
painepesurilla käytettäväksi, saatavilla käyttövalmiina 500 ml sekä myös 2 
L tiivisteenä.

SOFTCARE HOME-, SAMMAL- JA KATTOPESU
Softcare Home- sammal ja kattopesuaine on tehokas ja luontoystävällinen 
tuote, joka sopii esimerkiksi kankaan, puun ja muovin, kattomateriaalien 
puhdistukseen homeista ja sammaleista. Pesun jälkeen kuiva ja puhdas 
pinta voidaan käsitellä suoja-aineilla. Sumuta käsin tai painepesurilla 
pintaan, anna vaikuttaa ja huutele hetken kuluttua pois puhtaalla vedellä. 
Uusi pesu, ja anna vaikuttaa pitempään, jos ei lähde ensimmäisellä kerralla. 
Luontoystävällinen koostumus.



Puisten ja kiiltolakattujen sisäkalusteiden hoitotuotteet

SOFTCARE PUUÖLJY SISÄKALUSTEILLE
Softcare Puuöljy sisäkalusteille on tarkoitettu sisätilojen lakkaamattomille 
puupinnoille, kuten keittiötasoille ja ruokapöydille. Sopii hyvin mm. 
teakille, tammelle ja mahongille, sekä lämpökäsitellylle puulle. Puuöljy 
muodostaa kauniin ja kestävän pinnan sekä suojaa pintaa kuivumiselta ja 
likaantumiselta.

SOFTCARE KIILTOVAHA 
Softcare Kiiltovaha on tarkoitettu kiiltäville polyuretaanilakatuille pinnoille, 
kuten keittiön oville ja ruokailukalusteille sekä kaapeille. Voidaan käyttää 
myös kiiltäville laminaattipinnoille ja muille koville pinnoille. Vahaus 
pitää pinnat helppohoitoisina ja kiiltävinä sekä peittää myös pienet 
naarmut pinnoilta ja estää muun muassa sormenjälkien jäämisen pinnalle. 
Kiiltovahakäsittely uusitaan noin kahden vuoden välein tai tarvittaessa. 
Poistaa myös sähköisyyttä.

Kaikkeen siivoukseen

SOFTCARE PUHDISTUS- JA KARVANKERÄYSSIENI
Puhdistus- ja karvankeräyssieni on tehokas apu siivoukseen. Sieni imee 
jopa 12 kertaa oman painonsa verran nestettä ja puhdistaa nopeasti jopa 
ilman pesuaineita. Sopii kaikille koville pinnoille, ikkunoiden, peilien, 
kaakelien, ruostumattoman teräksen sekä kaikkien vettä kestävien pintojen 
puhdistukseen. Sieni kerää myös helposti hiukset ja eläinten karvat 
tekstiileistä. Kestävä käytössä. Säilytetään kuivana ja kastellaan ennen 
käyttöä. Voidaan pestä koneessa korkeintaan 60 °C lämpötilassa.

SOFTCARE POWER WASH
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.



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.


