
REINIGINGSMIDDELEN 

Schimmel op de schutting, het terras wat onderhanden genomen moet worden en ook het 
tuinmeubilair en tuinhek zijn toe aan een onderhoudsbeurt… Het is weer tijd voor grondige 
schoonmaak.  Met de juiste reinigingsmiddelen verleng je de levensduur van je huis en ander 
houtwerk, gaat het schilderwerk langer mee en verfris je huis en tuin!



DE KRACHTIGE REINIGERS VAN TIKKURILA 
Je huis verdient regelmatig schoonmaak - evenals de buitenboel.
Zorg dat je eigendommen lang meegaan en goed bestand zijn tegen veelvuldig gebruik 
en weersinvloeden door de jaren heen. 
Buiten staat alles bloot aan vuil, schimmel, mos, algen en pollen. 
Door op een juiste manier alles schoon te houden voorkom je dat micro-organismen 
kunnen groeien en ben je zeker van een goede en frisse schoonmaak.

HUOLTOPESU, FINNCLEANER KRACHTIGE ALLESKUNNER
Schoonmaken wordt een peulenschil!

Effectieve allesreiniger, verwijdert vuil en vet en is krachtig tegen de eerste stadia 
van schimmel. Geschikt voor o.a. hout, kunststof, beton en metaal.
Voor de reguliere schoonmaak, zeer geconcentreerd.
Gebruik: 1:10.
Gebruik in sterkere concentratie voor extra reinigingskracht. 

huis • boot • tuinmeubilar • hekwerk • caravan • fiets • terras •
vloer • hout • pleisterwerk • metaal • beton • kunststof •
binnen- en buitenshuis

HOMEENPOISTO, MOULD REMOVAL 
Verwijdert schimmel alvorens te schilderen.

Krachtig tegen schimmel en sterke vervuiling. Gebruik alvorens te schilderen.
Voor zowel geschilderde als nog onbehandelde oppervlakken.
Voor gebruik buitenshuis.
Gebruik: 1:3

huis • terras • tuinmeubilar • trap • hekwerk • hout • pleisterwerk •
beton • houtvezel-cement plaat • voor gebruik buitenshuis



TEHOPESU, SUPER CLEAN 
Krachtpatser voor terras en tuinmeubilair.

Super Clean (gepatenteerd) verfrist en verwijdert de grijzige laag van het hout. 
Sterke reiniger welke schimmel en vuil verwijdert. Terras en tuinmeubilair
worden weer als nieuw. 
Heeft blekend effect, gebruiken alvorens behandeling met olie, beits of verf.

Meng 0,5 ltr met 5 liter water. Licht schurend door de korrels. 

terras • tuinmeubilar • trap • hekwerk • hout • pleisterwerk •
beton • kunststof • binnen- en buitenshuis

MAALIPESU, PAINT CLEANER 
Zeer sterke reiniger voor geschilderde oppervlakken.

Maalipesu Paint Cleaner is een zeer efficiënt schoonmaakmiddel voor
gebruik binnen- en buitenshuis, alvorens te schilderen.
Maalipesu maakt oude verflagen mat en ietwat ruw, waardoor de nieuwe 
verflaag beter hecht en er minder noodzaak tot schuren is 

muren • vloeren • meubilair • deuren • kozijnen • hout •
beton en pleisterwerk  • kunststof • binnen- en buitenshuis

PANSSARIPESU, REINIGER VOOR DAKEN 
Voorbehandeling voor stalen en zinken daken.

Panssaripesu is bedoeld voor het professioneel reinigen van
ongeschilderde en geschilderde stalen en zinken daken alvorens te 
herschilderen.
Dit product is in Nederland alleen op aanvraag verkrijgbaar.

metalen daken • zinken daken • zink gecoate oppervlakken • 
metalen frames

PENSSELIPESU, TOOL CLEANER 
Oplosmiddelvrije reiniger voor het schoonmaken van 
schildersgereedschap.

Kwasten en rollers worden gemakkelijk schoon met Tikkurila Tool Cleaner. 
Zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende verf lost gemakkelijk op. 
Tool Cleaner heeft een prettige geur en is oplosmiddelvrij.
Verwijdert ook licht opgedroogde verfplekken en verf van kwasten.

kwasten • rollers • verfplekken • binnen- en buitenshuis



IN WATER OPLOSBARE REINIGERS

Spoel na behandeling het oppervlak zorgvuldig af met water.  Laat goed drogen alvorens verder te behandelen.
Test eerst op een niet zichtbaar gedeelte zodat inwerktijd en benodigde hoeveelheid product duidelijk wordt.
De benodigde hoeveelheid product hangt af van het gewenste resultaat en mate van vervuiling. 

Gebruik producten volgens gebruiksaanwijzing. Bescherm u zelf en objecten welke niet behandeld dienen te worden (planten, ramen 
e.d.) tegen spatten. Gebruik een zachte, geen krassende,  borstel bij sterke en vastzittende vervuiling. De schoonmaakmiddelen niet 
laten opdrogen op de te behandelen oppervlakken, dus werk niet in direct zonlicht.

Gebruikt voor reguliere schoonmaak, allesreiniger 

Huis, boot, terras, hekwerk, tuinmeubilair, trap, caravan, �ets. 
Gebruik als onderhoudsmiddel

Schilderen niet nodig na 
behandeling

Verbruik 1:10

Binnen en buiten toepassing

Hout, metaal, pleisterwerk, beton, 
kunststof

Huoltopesu 

FinnCleaner

 
 

Homeenpoisto 

Mould Removal
Gebruikt voor verwijderen van schimmel en sterke vervuiling 
op hout, pleisterwerk en beton. Ook voor (on)behandelde 
betonnen dakpannen en golfplaten. Reinigt en bleekt 

Wanden en muren, terras, hekwerk,
schutting, tuinmeubilair, trap

Gebruik alvorens te schilderen

Verbruik 1:3

Buiten toepassing

Hout, pleisterwerk, beton

Tehopesu
Super Clean
(patent FI 120542)

Gebruikt voor reguliere 
schoonmaak, allesreiniger 

Huis, boot, terras, hekwerk, 
tuinmeubilair, trap, 
caravan, �ets. Gebruik als 
onderhoudsmiddel

Schilderen niet nodig na 
behandeling

Verbruik 1:10

Binnen en buiten toepassing

Hout, metaal, pleisterwerk, 
beton, kunststof

Alkaline reiniger en 
voorbehandelingsproduct, 
verdund ook te gebruiken als 
regulier onderhoudsproduct

Wanden, muren, vloeren, 
meubilair, deuren

Bij gebruik in sterke 
concentratie dient na 
behandeling geschilderd te 
worden 

Verbruik 1:10 of 1:5 bij gebruik 
als voorbehandelingsproduct 

Binnen en buiten toepassing

Hout, metaal, pleisterwerk, 
beton, kunststof

Maalipesu 
Paint Cleaner

Panssaripesu
Reiniger Voor Daken

Pensselipesu
Tool Cleaner

* niet voor metalen daken

Reiniger met ammonia voor 
metalen oppervlakken

Nieuwe en eerder geschilderde 
daken van zink

Na behandeling dient 
geschilderd te worden

Gebruik 1:4

Buiten toepassing voor metalen 
oppervlakken

Product in NL op aanvraag

Reiniger voor schildersgereed-
schap

Voor het verwijderen van 
verfresten zowel watergedragen 
als oplosmiddelhoudend van 
kwasten e.d.

Onverdund gebruiken

Schildersgereedschap zoals 
kwasten en rollers en verfplekken
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