
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 een grondige 

schoonmaak. Met de juiste reinigingsmiddelen verleng je de levensduur van je huis en ander 

houtwerk. Zo gaat het schilderwerk langer mee en verfris je huis en tuin!



DE KRACHTIGE REINIGERS VAN TIKKURILA 

Je huis verdient het om regelmatig schoongemaakt te worden - evenals de buitenboel. 
Zorg dat je eigendommen lang meegaan en goed bestand zijn tegen veelvuldig gebruik 
en de 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 er zeker van dat je huis mooi blijft.

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. Schilderen 
niet nodig na behandeling 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 

IN WATER OPLOSBARE REINIGERS

TALON HUOLTEPESU, FINNCLEANER - KRACHTIGE ALLESKUNNER



Verwijdert schimmel alvorens te schilderen. 

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

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

TERASSI- JA KALUSTEPESU, 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 een licht 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 

HOMEENPOISTO, MOULD REMOVAL - SCHIMMELREINIGER

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