
Yli 25 vuotta kotimaisia turvallisia tuotteita

Soft Protector Oy on kotimainen, Espoossa toimiva suoja-, hoito- ja pesuaineiden valmistaja. Olemme keskittyneet sisä- ja

ulkokalusteiden ja kodin hoitotuotteisiin. Softcare-tuotesarjasta löytyy sopiva tuote kaikille kodin pinnoille ja asusteille. 

Tuotekehityksemme tavoitteena on helppokäyttöisyys, turvallisuus ja luontoystävällisyys. Käytämme aina uusinta teknologiaa.



Huonekalujen ja sisustustekstiilien suojaus

Softcare Verhoilusuoja 500 ml

Suoja-aineen tehon voi testata vesipisaralla: Kun vesi jää

pisaraksi kankaalle, suojaus toimii. Mikäli suojauksen

valmistumisella on kiire, voit puhaltaa hiustenkuivaajalla

matalalla lämpötilalla sohvan kuivaksi, näin saat suojauksen

valmiiksi reilussa vartissa. Softcare-suojalla voi suojata

kaikki kangaslaadut paksuista huonekalukankaista hienoimpiin 

silkkeihin. Suojaus ei vaikuta kankaan paloluokitukseen.

Käyttöohjevideo

https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Tehokas ja turvallinen Softcare Verhoilusuoja muodostaa 

kankaan pinnalle näkymättömän suojakerroksen, joka estää 

lian ja kosteuden imeytymisen kankaaseen. Suojaus kannattaa 

tehdä kaikille tekstiilipinnoille. Verhoilusuojaus tulisi tehdä heti 

uuteen kalusteeseen ennen sen käyttöönottoa. Erityisen 

tärkeää suojaus on vaaleille tekstiileille. Testaa suojattu 

kangas vesipisaralla – jos pisara kelluu suojaus on kunnossa.

Suojaus pidentää merkittävästi kankaan ikää ja helpottaa 

puhdistamista. Tavallisessa käytössä suojaus kestää noin 2–3 

vuotta. Suojatut tekstiilit on helppo pitää puhtaina, sillä 

suojatusta pinnasta tahrat lähtevät  pyyhkäisyllä. Suojaus 

torjuu kaikenlaiset tahrat, myös öljypohjaiset. Pullosta riittää 5–

7 neliölle, sillä suojaa 5 hengen sohvaryhmän käyttöpinnat.

Tee suojaus hyvin tuuletetussa tilassa. Sumuta suoja puhtaalle 

kuivalle pinnalle noin 15 cm:n etäisyydeltä tasaisen kosteaksi. 

Suojaa lattiat käsittelyn ajaksi. Testaa pinnan värinkestävyys 

pienelle, mieluiten piilossa olevalle alueelle. Jos suihkutat 

tuotetta liikaa, voi tummille pinnoille jäädä valumajälkiä. Saat 

jäljet pyyhittyä pois tuotteeseen kostutetulla kangaspalalla. 

Anna kuivua ilmavasti tyynyt erillään vähintään 2 tuntia 

huoneenlämmössä. Alkoholin tuoksu haihtuu itsestään. 

Verhoilusuoja sopii myös matoille, verhoille ja ryijyille. Se sopii 

myös aidoille nahkapinnoille ja vaatteille sekä jalkineille. Myös 

auton ja veneen penkit kannattaa suojata.

https://www.youtube.com/watch?v=KTv1dEC7jBY


Uusi Softcare Vesipohjainen Verhoilusuoja 500 ml

Testaa suojattu kangas vesipisaralla, 

jos kelluu suojaus on kunnossa

Suoja-aineen tehon voi testata vesipisaralla: Kun vesi jää

pisaraksi kankaalle, suojaus toimii. Softcare-suojalla voi 

suojata kaikki kangaslaadut paksuista huonekalukankaista 

hienoimpiin silkkeihin. Suojaus ei vaikuta kankaan

paloluokitukseen tai muihin ominaisuuksiin.

Uusi Vesipohjainen Verhoilusuoja suihkutetaan puhtaalle tai 

uudelle pinnalle tasaisesti sumuttaen pinta märäksi. 500 ml 

riittää n. 4-5 m2 alan suojaukseen.

Tehokas ja turvallinen Softcare Vesipohjainen Verhoilusuoja 

muodostaa kankaan pinnalle näkymättömän suojakerroksen, 

joka estää lian ja kosteuden imeytymisen kankaaseen. 

Suojaus kannattaa tehdä kaikille tekstiilipinnoille. Verhoilu-

suojaus tulisi tehdä heti uuteen kalusteeseen ennen sen 

käyttöönottoa. Näin varmistetaan suojauksen toimivuus alusta 

alkaen. Erityisen tärkeää suojaus on vaaleille tekstiileille. 

Suojaus pidentää merkittävästi kankaan ikää ja helpottaa 

puhdistamista. Tavallisessa käytössä suojaus kestää noin 2–3 

vuotta. Suojatut tekstiilit on helppo pitää puhtaina, sillä 

suojatusta pinnasta tahrat lähtevät helposti pienellä 

pyyhkäisyllä. Suojaus torjuu kaikenlaiset tahrat, myös 

öljypohjaiset.

Verhoilusuoja sopii myös matoille, verhoille ja ryijyille. Se sopii 

myös aidoille nahkapinnoille ja vaatteille sekä jalkineille. Myös 

auton ja veneen penkit kannattaa suojata.



Sisustustekstiilien pesu

Softcare Tekstiilipesu 500 ml

Pesuaineen annetaan vaikuttaa hetki ennen pesua. Sen 

jälkeen pyyhitään lika kostutetulla froteeliinalla huolellisesti

pois. Pyyhi tahran keskustaa kohti välttääksesi levittämästä

likaa laajemmalle. Lopuksi huuhdellaan lika ja pesuaine

huolellisesti pois ja häivytetään kuivan ja kostean raja.

Käyttöohjevideo:

https://www.youtube.com/watch?v=7_wuTajSqAg

Softcare Tekstiilipesu on sisustustekstiilien pesuaine, joka 

puhdistaa hellävaraisesti. Se toimii kaikenlaisiin yleisiin 

tahroihin, esimerkiksi rasvaan, öljyyn ja kahviin. 

Softcare Tekstiilipesu sopii kaikille vesipestäville tekstiileille. 

Sillä voi varovasti puhdistaa myös kemiallista pesua vaativia 

tekstiilejä, kunhan ensin tekee värin kestävyyskokeen pienelle, 

mieluiten piilossa olevalle alueelle. Tuote on helposti 

biohajoava, ei kuormita luontoa eikä vahingoita 

pintamateriaaleja. Valmistajan antamia pesuohjeita on aina 

noudatettava.

Puhdistusainetta sumutetaan tahraan tai pinnalle ja aineen 

annetaan vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Sen jälkeen 

pintaa pyyhitään puhtaalla, kostealla froteeliinalla kolmeen, 

neljään kertaan käyttäen aina liinan puhdasta puolta. Älä 

hankaa nyppyyntyvää pintaa voimakkaasti. 

Lopuksi häivytetään kostean ja kuivan raja-alue pyyhkimällä 

kostealla liinalla, jottei tekstiiliin jää vesirantua. Pyyhi 

nukkapintaisen kankaan nukka yhdensuuntaiseksi. Puhdas, 

hyvin kuivunut kaluste kannattaa suojata heti Softcare

Verhoilusuojalla.

Huonekalujen lisäksi pesuainetta voidaan käyttää myös 

matoille, autonpenkeille sekä vaatteille ja tahranpoistoon 

pyykin esikäsittelyssä. Vaikeille tahroille Softcare-sarjasta

löytyvät myös tahranpoistoaineet.

https://www.youtube.com/watch?v=7_wuTajSqAg


Sisustustekstiilien tahranpoisto

Softcare Tahranpoistajat 100 ml ja 300 ml

Tehokas yleistahranpoistaja, joka poistaa erilaiset tahrat, niin 

vanhat kuin uudetkin. Sopii kaikille tekstiilimateriaaleille. Se 

poistaa mm. öljy-, rasva-, veri-, kahvi-, ruoho- ja suklaatahrat. 

Ei sisällä valkaisuaineita, fosfaatteja tai muita haitallisia 

aineita. 

Ainetta sumutetaan suoraan tahralle ja annetaan vaikuttaa 

muutamia minuutteja. Sen jälkeen pyyhitään lika huolellisesti 

pois kostealla froteella tai muulla pehmeällä tekstiilillä kohden 

tahran keskustaa, näin vältytään tahran leviämiseltä. 

Tarvittaessa käsittelyn voi uusia. Lopuksi kostean ja kuivan 

rajapinta häivytetään kostealla liinalla pyyhkimällä, jolloin 

vältytään pesurenkaan muodostumiselta. Tuotetta voi käyttää 

myös pyykkitahrojen esikäsittelyyn ennen konepesua. 

Erikoistahranpoistaja myös viinitahroille.



Sisustustekstiilien sähköisyyden- ja hajunpoisto

Softcare Antistatic 300 ml 

Sähköisyys aiheuttaa pölyn kerääntymistä ja ikäviä

sähköpurkauksia, joita ilmenee talviaikaan ja erityisesti kuivalla

pakkasilmalla. Käsittelemällä kalusteet Softcare Antistaticilla

ne saa pysymään ilman staattista sähköä pitkään. Älä suihkuta

pintaa liian märäksi, käsittelyn voi uusia tarvittaessa. Tuote on 

väritön ja tahraamaton.

Sähköisyydenpoistaja poistaa tehokkaasti sähköisyyden

• erilaisista tekokuitukankaista

• silkistä

• villasta

• muovi- ja lasipinnoista

• monitoreista ja atk-laitteista

• sohvapöydiltä

• vaatteista

• juhla-asuista

• muilta sähköistyviltä tekstiilipinnoilta.

Käyttöohjevideo:

https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Softcare Hajunpoistaja 300 ml

Hajunpoistaja poistaa epämiellyttävät hajut tekstiilipinnoilta, 

nahasta, ilmasta jne. Sumutetaan suoraan hajunlähteeseen, 

jolloin tuote hajottaa hajua aiheuttavat molekyylit eikä 

ainoastaan peitä hajua. Toimii orgaanisia ja kemiallisia hajuja 

vastaan ja myös ilmanraikastimena. Allergisoimaton ja 

myrkytön.

Hajunpoistaja toimii mm.

• eläinten eritteet

• tupakka

• vaatteet

• hiki

• wc/puucee

• agility-areenat

• koiranpedit

• kalanhaju käsistä

• urheiluvarusteet

• lenkkikengät

• voidaan käyttää myös suoraan iholle

Käyttöohjevideo:

https://www.youtube.com/user/softcarefinland

https://www.youtube.com/watch?v=L9odPsVEED4
https://www.youtube.com/watch?v=e7tlk3AlB-Y


Sisustustekstiilien hoito

Softcare tekstiilihuonekalujen hoitopakkaus

Softcare Tekstiilien hoitopakkaus sisältää

Verhoilusuojan (500 ml) ja  Tekstiilipesun (500 ml) 

sekä käyttöohjeet ja froteeliinan.

Softcare Hajuton Tekstiilien hoitopakkaus sisältää

Verhoilusuojan (500 ml) ja  Tekstiilipesun (500 ml) 

sekä käyttöohjeet ja froteeliinan.

Tekstiilien hoitopakkaukset sopivat myös hyvin 

autojen ja veneiden ja ulkokalusteiden tekstiilien 

hoitoon ja suojaukseen.  

Kerro asiakkaalle

Softcare Verhoilusuoja pidentää teksiilien käyttöikää ja helpottaa

puhdistamista estämällä lian ja kosteuden imeytymisen kuituihin. 

Suojatusta pinnasta tahrat lähtevät helposti pyyhkäisyllä. Se sopii

huonekalujen lisäksi autonpenkeille, vaatteille, pöytäliinoille jne.

Softcare Sisustustekstiilien pesuaine puhdistaa hellävaraisesti ja 

tepsii kaikenlaisiin tahroihin, rasvaan, kahviin, suklaaseen ja jopa

kuulakärkikynän jälkeen. Se huuhtoutuu helposti pois ja sopii kaikille

vesipestäville tekstiileille. Sitä voidaan käyttää huonekalujen lisäksi

esim autonpenkeille, matoille, vaatteille ja pyykin esikäsittelyyn.

Softcare Tahranpoistaja irrottaa tehokkaasti vaativatkin tahrat

huonekaluista. Se sopii myös hankalille vaatetahroille. 

Softcare Sähköisyydenpoistaja estää ärsyttävät pienet sähköiskut. 

Sitä voi käyttää mm. huonekaluille, sohvatyynyille, autonistuimille, 

vaatteille, sopii myös muovi- ja lasipinnoille.

Softcare Hajunpoistaja poistaa esim. eritteiden, tupakansavun ja hien

hajut huonekaluista, tekstiileistä ja urheiluvarusteista. 

Tuotteiden käyttöohjeet: https://www.youtube.com/user/softcarefinland

https://www.youtube.com/user/softcarefinland


Nahan hoito

Vaihe 1. nahan puhdistus

Purkissa oleva sieni kannattaa laittaa takaisin purkkiin vasta 

kuivuttuaan, jotta se ei homehdu.

Käyttöohjevideot:

Nestemäinen nahanpesuaine ja Nahanpesuaine 120 ml

Softcare Nahanpuhdistusaine 120 ml

ja Softcare Nestemäinen nahanpesuaine 500 ml

Nahan puhdistukseen kehitetty hoitava puhdistusaine ei 

kuivata nahkaa vaan säilyttää sen luontaisen kimmoisuuden. 

Se sopii hyvin myös valkoiselle nahalle. Nestemäinen 

nahanpesuaine on helppokäyttöinen ja tehokas pesuaine 

kaikenlaisten nahkapintojen puhdistamiseen. Pesuaineet 

tehoavat vaikeisiinkin tahroihin, kuten rasvaiseen likaan ja 

painomusteeseen. Valmistajan antamia pesuohjeita on syytä 

noudattaa, ja varmuuden vuoksi pesuainetta on hyvä testata 

huomaamattomaan kohtaan.

Nahka voidaan käsitellä nihkeäpyyhinnällä: pesuainetta 

liuotetaan pieneen määrään vettä ja froteeliina kastellaan ja 

väännetään nihkeäksi. Nestemäinen pesuaine voidaan 

suihkuttaa suoraan nahalle tai liinaan. Liinalla pyyhitään 

käyttöpinnat. Pinttyneeseen likaan pesuainetta vaahdotetaan 

sienellä tai liinalla pyörivin liikkein, lika ja ylimääräinen 

pesuaine pyyhitään kostealla puhtaalla liinalla. Pinnan 

annetaan kuivua ennen käyttöönottoa.  

Riittoisalla Softcare-nahanpesuaineella voidaan puhdistaa 

nahkahuonekalut, auton nahkapenkit, vinyyli- ja muoviosat, 

nahkatakit, kengät ja laukut, sopii myös puu- ja muovipinnoille.

https://www.youtube.com/watch?v=oln8lZZx2ps
https://www.youtube.com/watch?v=blPDxC1lNrw


Nahan suojaus

Vaihe 2. nahan suojaus

HUOM!

Nahkasuojaa (alkoholipohjainen) ei pidä käyttää tekonahalle, 

polyuretaani-pinnoitetuille(bonded leather) tai Bycast-nahoille, 

joiden pinta on muovia. Joidenkin nahkasohvien taustat ovat 

tekonahkaa, vaikka etuosat ovatkin aitoa nahkaa. Tällöin 

taustaa ei tarvitse suojata, pelkkä puhdistus riittää. 

Vesipohjaista suojaa voi sen sijaan käyttää myös tekonahalle 

ja pinnoitetuille nahoille, kuten Bycast ja PullUp.

Käyttöohjevideot

Nahkasuoja ja Vesipohjainen nahkasuoja 500 ml

Softcare Nahkasuoja 500 ml, Softcare Nahkasuoja 300 ml 

ja Softcare Vesipohjainen Nahkasuoja 300 ml

Softcare Nahkasuoja on tehokas, helppokäyttöinen ja 

turvallinen. Se estää lian ja kosteuden tunkeutumisen pintaa 

syvemmälle. Softcare nahkasuojat sopivat hyvin myös 

valkoiselle nahalle. Se helpottaa nahkapintojen hoitoa ja estää 

tahrojen syntymistä. Se suojaa kaikenlaisilta tahroilta, myös 

öljy- ja rasvapohjaisilta. Nupukin ja mokan kohdalla suojaus on 

tehokas tapa pitää nämä nahkapinnat puhtaina. Softcare-

suojaus ei muuta nahan ominaisuuksia, väriä, hengittävyyttä 

tai syttyvyyttä. Suojaus kestää normaalikäytössä lähes pari 

vuotta. Yksi pullo riittää 6–8 neliön suojaukseen, joten 

pullollisella suojaa nahkakaluston käyttöpinnat. 

Jos nahkakalusteessa on tyynyjä, ne kannattaa kuivata 

ilmavasti, erillään rungosta.

Työskentele hyvin tuuletetussa tilassa. Sumuta kevyesti 

puhtaalle nahalle niin, että pinta juuri kostuu. Varo 

kastelemasta nahkaa liikaa, ettei suoja-aine valu. Annetaan 

kuivua ilmavasti vähintään kaksi tuntia, hajuton suoja kuivuu 

noin 3 tunnissa, mutta suojan muodostuminen vie noin 2 vrk. 

Suojauksen jälkeen nahka kannattaa kuivuttuaan vahata 

ohuesti hoitovahalla. 

Käyttökohteet: nahkahuonekalut, nahka- ja mokkakengät, 

laukut ja takit sekä auton sisusteet.

https://www.youtube.com/watch?v=oaX09ZD0i7I
https://www.youtube.com/watch?v=9AdyZVg40-8


Nahan hoitovahaus on tärkeää

Vaihe 3. nahan hoitovahaus Softcare Nahkabalsami 120 ml

Softcare Nahkabalsami on helppokäyttöinen ja 

luonnonmukainen hoitovaha, joka sopii hyvin erilaisille 

pintanahoille, mutta ei mokalle eikä nupukille. Se on 

luonnonmukainen mehiläisvahapohjainen aine, joka säilyttää 

nahan pehmeänä ja joustavana ja estää pintaa halkeilemasta. 

Pysyäkseen kunnossa pintanahka vaatii kaksi, kolme 

käsittelyä vuodessa huoneilman kuivuuden mukaan. Erittäin 

riittoisaa: purkillisella voi käsitellä nahkasohvan jopa 20 kertaa.

Hoitovahaa levitetään ohut kerros puhtaalla sienellä pyörivin 

liikkein. Jos pinnalle kertyy liikaa vahaa ja se jää rasvaiseksi, 

sen voi poistaa pehmeällä liinalla. Jotkut nahat (aniliini ja 

semianiliini) saattavat tummua balsamin vaikutuksesta, mutta 

ne vaalenevat entiselleen muutamassa päivässä. Nahkaa 

käsiteltäessä tehdään ensin suojaus Softcare Nahkasuojalla ja 

vasta sen jälkeen hoitovahaus suojauksen hyvin kuivuttua.

Softcare Nahkabalsamilla voidaan vahata

• Nahkahuonekalut, myös valkoiset

• auton nahkasisustus

• kengät, laukut, takit

• mehiläisvahatut puuhuonekalut

• lakkaamaton puu

Käyttöohjevideo:

https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Käytä ohuelti

https://www.youtube.com/watch?v=KTw8iYzByAM


Nahan hoito

• Kalusteen kuivuttua.

• Estää lian ja kosteuden

tunkeutumisen pintaa

syvemmälle.

• Vesipohjainen suoja sopii

myös sekä PU-pinnoitetuille

ja tekonahoille (Bycast, 

Pullup ja Bonded Leather).

• Suojaa kaikenlaiselta lialta, 

myös öljy- ja 

rasvapohjaiselta.

• Helppokäyttöinen.

• Erittäin riittoisa. 

• Luonnontuote.

• Ei sovi mokalle eikä

nupukille.

• Estää kuivumisen ja

halkeilun.

• Käytetään 2−3 kertaa

vuodessa.

• Ei kuivata nahkaa vaan säilyttää

kimmoisuuden.

• Tehoaa vaikeaankin likaan.

• Vaahdota märällä sienellä tai 

suihkuta suoraan pestävälle

pinnalle, pese ja pyyhi

huolellisesti pois kostealla

liinalla.

• Laita sieni purkkiin vasta kun se 

on kuivunut.

1. Nahanpuhdistus 2. Nahansuojaus 3. Nahan hoitovahaus



Nahan hoito

Softcaren hoitopakkaukset nahalle, myös erikoisesti

valkoiselle nahalle

Softcare Vesipohjaisessa Nahanhoitopakkauksessa on 

Vesipohjainen Nahkasuoja 300 ml, Nahkapesu 300 ml, 

Nahkabalsami 60 ml, froteeliina ja hoito-ohjeet.

Softcaren nahanhoitopakkaus sisältää Nahkasuojan 500 ml, 

Nahanpesuaineen 120 ml, Nahkabalsamin 120 ml, froteeliina 

ja hoito-ohjeet. 

Softcaren pieni nahanhoitopakkaus sisältää Nahanpesuaineen 

120 ml, Balsamin 120 ml, sienen, froteeliinan ja hoito-ohjeet.

Käyttökohteet: nahkahuonekalut, autonpenkit, nahkakengät ja 

-laukut.

Kerro asiakkaalle

Nahkakalusteen pinta puhdistetaan ensin Softcare

Nahanpesuaineella tai Softcare Nestemäisellä 

nahanpesuaineella ja annetaan kuivua hyvin. Tämän jälkeen 

tehdään suojakäsittely Softcare Nahkasuojalla, jonka 

kuivuttua lisätään ohut kerros riittoisaa Softcare Hoitovahaa. 

Pari kertaa vuodessa tehty hoitovahaus pitää nahan 

kimmoisana ja estää halkeilun.

Vinkit nahan hoitoon

• Älä istu nahkasohvalla väriäpäästävillä vaatteilla ilman 

suojaa. Tekstiiliväri on vaikea puhdistaa!

• Älä istu hikisellä tai märällä iholla nahalle. 

• Poista tahrat välittömästi.

• Vältä käsittelyjen tekemistä suorassa 

auringonpaisteessa.

• Kuivuminen on nahan pahin vihollinen! Muista 

säännöllinen hoitovahaus.

• Hoida kalustoasi säännöllisesti, hyvä hoito palkitsee 

kauniilla ulkonäöllä ja pitkällä käyttöiällä.



Tekonahan pesu

Softcare Keinonahan pesuaine 100 ml ja 500 ml

Softcare Keinonahan pesuaine on helppokäyttöinen ja tehokas 

erikoispesuaine tekonahalle ja erilaisille kodin muovipinnoille.

Softcare Keinonahan pesuaine sopii

• tekonahkaisille ja muovipintaisille huonekaluille

• auton ja asuntovaunun muovipinnoille

• kengille, laukuille ja muille asusteille. 

Suihkuta sopivalle alueelle kerrallaan ja anna vaikuttaa 

muutamia minuutteja. Pyyhi irronnut lika ja pesuaine pois 

huolellisesti kostealla liinalla tai sienellä. Tahrakohdissa voit 

toistaa pesun ja antaa pesuaineen vaikuttaa pidempään. 

Ennen hankausta testaa värien kestävyys näkymättömässä 

kohdassa. Noudata aina valmistajan antamia pesuohjeita. 

Tuote on biologisesti hajoava.

Myös tekonahkaa voi suojata vesipohjaisella nahkasuojalla.

Käyttöohjevideo: 

https://www.youtube.com/user/softcarefinland

https://www.youtube.com/watch?v=kzbLJrP-ae0


Mattojen hoito

Softcare Mattosuoja 500 ml ja 300 ml

Softcare Mattosuoja on turvallinen ja helppokäyttöinen

mattojen suoja-aine, joka sopii kaikenlaisille tekstiilimatoille

villasta silkkiin, samoin kookos-, juutti- ja paperilankamatoille

sekä taljoille (molemmille puolille). Se on myös paksujen

erikoistekstiilien, kuten ryijyjen, tehokas suoja-aine. Mattosuoja

antaa matolle likaa hylkivän pinnan ja helpottaa näin siivousta. 

Suojatulta pinnalta lika lähtee helposti. Suojaus ei muuta

maton ominaisuuksia, väriä tai hengittävyyttä. Pullollisella (500 

ml) voi käsitellä 3–4 neliötä maton paksuuden mukaan. Levitä

suoja sumutuksen jälkeen syvemmälle vaikka

kertakayttökäsineiden kanssa levittämällä tai harjalla,

Suoja-ainetta sumutetaan maton pinnalle niin, että pinta kostuu

kevyesti. Testaa pinnan värinkestävyys pienelle, mieluiten

piilossa olevalle alueelle. Annetaan kuivua ilmavasti ennen

käyttöä. Suojaus kestää normaalikäytössä jopa 2 vuotta, 

testaa säännöllisesti vesipisaralla. Suojaus tehdään aina hyvin

tuuletetussa tilassa puhtaalle kuivalle pinnalle. Testaa 

vesipisaralla, jos pisara kelluu suojaus on kunnossa!

Käyttöohjevideo:

https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Käytä mattojen pesuun Softcare Tekstiilipesua - Muista 

myös valmis matonhoitopakkaus

https://www.youtube.com/user/softcarefinland


Kiiltomaalattujen pintojen kiiltovaha ja Puhdistus- ja  karvankeräyssieni

Softcare Kiiltovaha 100 ml

Softcare Kiiltovaha on erityisesti maalatuille, kiiltäviksi 

polyuretaanilakalla pintakäsitellyille huonekalupinnoille ja 

keittiökalusteille tarkoitettu suojavaha, joka estää lian 

tarttumisen pintoihin, tekee pinnoista helppohoitoisia ja 

palauttaa kiillon. Softcare Kiiltovaha poistaa myös pienet 

naarmut peittämällä ne tasaisiksi. Softcare Kiiltovahalla voi 

käsitellä myös kiiltävät laminaatti- ja muut kovat pinnat. 

Poistaa myös sähköisyyttä, pöly ei tartu helposti.

Ravista pulloa voimakkaasti ennen suihkutusta. Levitä vaha 

pienehkölle alueelle kerrallaan ja kiillota sitten pehmeällä 

naarmuttamattomalla liinalla pyörivin liikkein, kunnes pinta on 

kuiva ja kiiltävä. Käsitelty pinta kestää käytössä jopa vuosia.

Softcare Puhdistus- ja karvankeräyssieni

Softcare Puhdistussieni on monikäyttöinen ja kätevä yleissieni

kaikkeen puhdistukseen. Sopii erityisen hyvin peilien ja lasien

puhdistukseen, sillä se on nukkaamaton ja erittäin

imukykyinen. Eläinten karvat ja hiukset lähtevät kostealla

sienellä pyyhkimällä helposti tekstiileistä vahingoittamatta

kankaita. Sieni sopii myös vaikkapa autonpenkkien

puhdistukseen sekä autojen ja asuntovaunujen pelti- ja 

muovipintojen puhdistukseen ja kuivaukseen. Kun sieni

likaantuu, voi sen pestä pyykkikoneessa yhä uudelleen. 

Puhdistussieni on erittäin huokoista, kestävää PVA:ta, jonka

voi tarvittaessa pestä pesukoneessa maks. 60 asteessa. 

Materiaali on pitkäikäistä ja erittäin imukykyistä. Materiaalinsa

ansiosta sieni puhdistaa hyvin jopa ilman pesuaineita. Sieni

säilytetään kuivana ja kastellaan hyvin ennen käyttöä. 

Koiran- ja kissankarvat 

irtoavat puhdistussienellä 

helposti kalusteista, 

vaatteista ja matoista. 

Sieni sopii erittäin hyvin 

kaikkeen puhdistukseen ja 

kuivaukseen.



Ulkokalusteiden hoito

Softcare Kirkas Puuöljy

Öljyä on saatavilla 500 ml pulloissa. Puiset ulkokalusteet, 

terassit ym. puupinnat kannattaa käsitellä Softcare Puuöljyllä

haalistumisen, kuivumisen ja halkeilun välttämiseksi. 

Öljyämistä suositellaan myös ennen talvivarastointia.

Kirkas puuöljy on tarkoitettu kaikille tiikki-, kovapuu- ja 

lämpökäsitellyille puupinnoille sekä käsittelemättömille

puukalusteille. Öljy sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Softcare

Puuöljy imeytyy erityisen koostumuksensa ansiosta syvälle

puuhun ja antaa tehokkaan suojan. Kuivumisaika noin 12 

tuntia. 

Käsittelemättömät uudet puupinnat, esim. keittiötasot, voi

käsitellä peräkkäin 12 tunnin välein 2–3 kertaa, jolloin saadaan

todella hyvin likaa ja kosteutta kestävä pinta. Ulkokalusteet

tulisi huoltoöljytä 2–3 kertaa kesässä sään ja käyttöpaikan

mukaan, ettei niiden pinta kuivu ja halkeile. Suojaa ympäristö, 

ettei öljyä roisku käsittelyn aikana esim. lattioille.

Sisältää pellavaöljyä. HUOM! Pese välineet heti lämpimässä

saippuavedessä, sillä pellavaöljy saattaa olla itsestään

syttyvää korkeissa lämpötiloissa.

Pulloa ravistetaan hyvin ja sumutetaan puhtaalle, kuivalle

pinnalle. Ylimääräinen öljy pyyhitään nukkaamattomalla liinalla

tasaiseksi. Käytön jälkeen pullo pitää kääntää ylösalaisin ja 

suihkuttaa pilli tyhjäksi, jotta suutin ei tukkeudu.



Ulkokalusteiden hoito

Softcare Vahapesuaine polyrottingille 500 ml

Softcare Vahapesuaine polyrottingille on uudentyyppinen

pesuvaha polyrottinki- ja muovikalusteille. Se pesee ja vahaa

samalla kertaa ja pitää pinnat puhtaina ja kiiltävinä pitkään

sekä helpottaa pintojen puhdistusta seuraavalla kerralla.

Sumuta pestävälle pinnalle tasaisesti ja anna vaikuttaa jonkin

aikaa. Voit hangata pintaa sienellä tai pehmeällä harjalla. 

Huuhtele puhtaalla vedellä esim. suoraan letkusta.

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä ja 

hajoavat nopeasti luonnossa eivätkä vahingoita pintoja tai 

nurmikenttää.

Softcare Puu- ja muovipesu 500 ml

Softcare Ulkokalusteiden pesuaine sopii puulle, muoville, 

polyrottingille ja muille vettä kestäville pinnoille. Se irrottaa 

tehokkaasti nokea, siitepölyä ja muuta pinttynyttä likaa. 

Sumutetaan pinnalle ja annetaan vaikuttaa joitakin minuutteja. 

Pestään harjalla tai sienellä ja huuhdellaan pinta juoksevalla 

vedellä. Annetaan kuivua perusteellisesti ennen öljyämistä tai 

muuta pintakäsittelyä tai tyynyjen asettamista. Voidaan käyttää 

myös esim. keittiön vinyyli- ja muovipinnoille. pH neutraali, 

nopeasti luonnossa biohajoava pesuaine. Voit pestä aineella 

ulkokalusteiden pinnat aina ennen ruokailua ulkona. Softcare 

Puu- ja muovipesu on tehokas ja luontoystävällinen eikä 

vahingoita pintoja tai nurmikenttää.



Ulkokalusteiden hoito

Softcare Verhoilusuoja Ulkokalusteille 500 ml

Softcaren Verhoilusuojan käyttöohjeet myös YouTubessa:

http://www.youtube.com/watch?v=npVv0WJT8m4

Käytä Ulkokalusteiden puhdistukseen Softcare 

Tekstiilipesuainetta. Puhdistettu ja kuivunut tekstiilipinta

kannattaa suojata heti Softcare Ulkokalusteiden

Verhoilusuojalla.

Softcaren Ulkokalusteiden Verhoilusuoja suojaa

puutarhakalusteiden istuinpehmusteet, aurinkovarjot ja 

markiisit lialta ja tahroilta sekä estää niiden kastumista. Sopii

myös veneiden katoksille, verhoiluille sekä asuntovaunujen ja  

-autojen tekstiileille. Tuotetta voidaan käyttää samoin kuin

Softcare Tekstiilisuojaa. Suojaus valmistuu 2:ssa tunnissa

(lämpötila yli+ 10 astetta).

UUTUUS!

Vesipohjainen Tekstiilisuoja ulkokalusteille antaa tehokkaan

suojan likaantumista ja kastumista vastaan. Täyden tehon 

suoja saavuttaa yhdessä vuorokaudessa.

Sopii kaikille tekstiileille, sekä luonnon- että tekokuiduille. 

Käsittely säilyttää tekstiilit kauniina ja helppohoitoisina pitkään. 

Ei muuta tekstiilin hengittävyyttä, tuntua eikä väriä. Tuote on 

vesipohjainen ja ympäristöystävällinen. Suojaus on 

istumakuiva 3:ssa tunnissa, lopullinen suojaus valmistuu 

24:ssä tunnissa (lämpötila yli +10 astetta). 

http://www.youtube.com/watch?v=npVv0WJT8m4


Ulkokalusteiden hoito

Softcare Muovipuun (Aintwood) suoja 300 ml

Muoviset puunkaltaiset Aintwood-kalusteet sekä muoviset 

ulkokalusteet ovat näyttäviä, mutta niihin jää helposti tahroja 

lämpimästä ruoasta, rasvasta, siitepölystä yms. Uusi Softcare

Muovipuun suoja on kehitetty nimenomaan näille 

ulkokalusteille, mutta se toimii myös muilla muovipinnoilla. 

Tuote muodostaa pinnalle suojan, joka ehkäisee tehokkaasti 

lian tarttumista ja lämmön aiheuttamia jälkiä. Suojattu pinta on 

helppo puhdistaa, ja se säilyy kauniina ja hylkii vettä sateen 

jälkeen.

Suoja sumutetaan pinnalle ja levitetään ja  annetaan kuivua. 

Suoja kestää pinnalla pitkään ja estää jälkien jäämistä. Käy 

myös komposiittirakenteille.

Estää rasvan ja alkoholijuomien 

imeytymisen muovin huokosiin



Softcare Grillinpesuaine 500 ml, Softcare Power Wash yleispesuaine 500 ml, Softcare Takkalasin ja 

noenpesuaine 500 ml ja Softcare Kylpyhuoneen puhdistusaine 500 ml

Softcare Grillinpesuaine on luontoystävällinen ja tehokas pesuaine, joka irrottaa 

pinttynyttä rasvaa, likaa ja nokea. Sopii myös uuneille.

Sumuta pesuainetta likaiselle jäähtyneelle pinnalle, anna vaikuttaa muutamia 

minuutteja ja pese lika pois harjalla tai sienellä ja huuhtele. Ei sisällä liuotinaineita. 

Käyttöohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=eCoGMTCMcGw

**

Softcare Power Wash kaikkien kovien pintojen pesuun tarkoitettu aine. 

Käytä Softcare Power Washia kaikille koville pinnoille lattiasta kattoon - keittiössä, 

olohuoneessa, makuuhuoneessa. Poistaa tehokkaasti erilaiset rasvaisetkin liat. 

Helppokäyttöinen ja riittoisa. 

Käyttöohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=QGizZ2FCtSA

**

Softcare Takkalasin ja noen puhdistusaine sopii erityisen hyvin takan lasiovien 

pesuun. Puhdistaa tehokkaasti noen naarmuttamatta lasia. Irrottaa noen myös 

erilaisilta kivi- ja keramiikkapinnoilta niin takassa kuin saunassakin.

Softcare Kylpyhuoneenpesuaine sopii erityisen hyvin kaikkien kylpyhuoneen ja 

saunan pintojen ja saumojen puhdistukseen. Ei vahingoita laastisaumoja.

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä, hajoavat nopeasti 

luonnossa eivätkä vahingoita pintoja.

Käyttöohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=BZBIf2ZUNJI

**

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä, hajoavat nopeasti 

luonnossa eivätkä vahingoita pintoja.

Käyttöohjeet: https://www.youtube.com/watch?v=IE9JtE2q9lw

Tehokkaat, 

liuotinaineettomat 

tuotteet

https://www.youtube.com/watch?v=eCoGMTCMcGw
https://www.youtube.com/watch?v=QGizZ2FCtSA
https://www.youtube.com/watch?v=BZBIf2ZUNJI
https://www.youtube.com/watch?v=IE9JtE2q9lw

