
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.



Softcare Power Wash 500 ml ja Kylpyhuoneen puhdistusaine 500 ml

Softcare Power Wash on kodin kaikille koville pinnoille suunniteltu

tehokas rasvaa ja likaa irrottava pesuaine. Sopii myös lattioille.

Sumuta suoraan pinnalle tai siivousvälineeseen ja pyyhi pinta

puhtaaksi. Vaikeissa kohdissa voit antaa aineen vaikuttaa muutaman

minuutin.

**

Softcare Kylpyhuoneen puhdistusaine erityisesti kylpyhuoneen

kaakeli-, muovi- ja muille koville pinnoille suunniteltu kalkkia poistava

pesuaine. Se sopii myös saunan puupinnoille

Sumuta pestävälle pinnalle, anna vaikuttaa hetki ja huuhtele vedellä

huolellisesti pois. Ravistettava.

**

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä, hajoavat

nopeasti luonnossa eivätkä vahingoita pintoja. Uusi Softcare

teknologia perustuu ainutlaatuiseen keksintöön, joka irrottaa rasvaa ja

muuta vaikeaa likaa ilman liuotinaineita.

Power Washin käyttöohje: 

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

Kylpyhuoneen puhdistusaineen käyttöohje:

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

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


Softcare Takkalasin ja noenpesuaine 500 ml ja Liimanpoistoaine 300 ml

Tehokas pesuaine takan lasille ja muille nokeentuneille pinnoille. Tuote perustuu täysin

uuden sukupolven Softcare teknologiaan, joka on tehokas käytössä ja

luontoystävällinen. Tuote irrottaa vaikeankin noen helposti. Ei vahingoita pintoja eikä

naarmuta lasia. Uusi Softcare teknologia perustuu uuteen ainutlaatuiseen keksintöön,

joka irrottaa rasvaa ja muuta vaikeaa likaa ilman liuotinaineita. Tehon antaa uusi,

nykyaikainen sisältö. Tuote on täysin vesipohjainen eikä vahingoita pestäviä pintoja.

Sumuta vaahtoa puhdistettavalle pinnalle ja anna vaikuttaa noin 15 min. Huuhtele

irronnut lika pois. Huokoiset pinnat, kuten tiili, kannattaa kostuttaa ensin puhtaalla

vedellä, ettei irronnut noki imeydy huokosiin. Ravistettava.

**

Softcare Liimanpoistoaine erilaisten liimatahrojenpoistoon tarkoitettu aine.

Suihkuta liimaroiskeeseen ja anna vaikuttaa kunnes se irtoaa. Pyyhi/kaavi irronnut liima

pois pinnalta ja huuhtele vedellä. Ravistettava.

**

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä, hajoavat nopeasti luonnossa

eivätkä vahingoita pintoja. Uusi Softcare teknologia perustuu ainutlaatuiseen

keksintöön, joka irrottaa rasvaa ja muuta vaikeaa likaa ilman liuotinaineita.

Kivisuojan käyttöohje: https://www.youtube.com/watch?v=IE9JtE2q9lw&t=4s

Liimanpoistoaineen käyttöohje:

https://www.youtube.com/watch?v=n8ITS1BVIMA

https://www.youtube.com/watch?v=IE9JtE2q9lw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=n8ITS1BVIMA


Softcare Kivisuoja 500 ml ja Kivipesu 500 ml

Softcare Kivisuoja sopii kaikille luonnonkiville, tiili- ja vuolukivitakoille, laatoille ja niiden

saumoille – kylpyhuoneeseen ja keittiöön. Pitää kivilattiat ja –pinnat puhtaina ja

helppohoitoisina.

Ravistettava. Kokeile ensin pienelle alueelle. Sumuta tai sivele niin, että pinta kostuu

tasaisesti. Anna kuivua vähintään 1 tunti ennen käyttöönottoa. Huolehdi tuuletuksesta, ei saa

käyttää avotulen läheisyydessä. Ei sisällä pfos-yhdisteitä. Riittoisuus n. 4-6 m2 pinnan

laadusta riippuen.

**

Softcare Kivipesu on erityisesti noen ja muun vaikean lian puhdistukseen kehitetty

puhdistusaine kivi- ja kaakeli- ym. pinnoille. Puhdistaa noen ja muun lian kivi- ja tiilipinnoista

sekä takkojen lasiluukuista. Irrottaa kaikenlaista pinttynyttä likaa kaikilta kovilta pinnoilta.

Sumuta pesuainetta likaiselle pinnalle ja anna vaikuttaa 10-15 minuuttia. Pidä pinta kosteana

lisäämällä ainetta, mikäli pinta alkaa kuivua. Pese harjalla ja huuhtele lopuksi puhtaalla

vedellä. Tuote on laimentamattomana käyttövalmis.

**

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä, hajoavat nopeasti luonnossa eivätkä

vahingoita pintoja. Uusi Softcare teknologia perustuu ainutlaatuiseen keksintöön, joka irrottaa

rasvaa ja muuta vaikeaa likaa ilman liuotinaineita.

Kivisuojan käyttöohje: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOCb3tzoM8g

Kivipesun käyttöohje:

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

https://www.youtube.com/watch?v=qOCb3tzoM8g
https://www.youtube.com/watch?v=bVexDGkSNCE


Softcare Kristalli- ja lasinpesu 500 ml

Softcare® Kristallin ja lasinpesuaine on kehitetty

kristallikruunujen, peilien, lasin ja muiden kovien pintojen

puhdistukseen. Käyttövalmis.

Käyttöohje: 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.

**

Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä,

hajoavat nopeasti luonnossa eivätkä vahingoita pintoja. Uusi

Softcare teknologia perustuu ainutlaatuiseen keksintöön, joka

irrottaa rasvaa ja muuta vaikeaa likaa ilman liuotinaineita.

Käyttöohje: 

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


