
KODUHOOLDUS SARI
KODUHOOLDUS SARI SISALDAB KUUT INNOVAATILIST PUHASTUSVAHENDIT, 

KAHTE KVALITEETSET MIKROFIIBER PUHASTUSLAPPI JA SVAMMI MIS EI KAHJUSTA PINDASI.

GLAS – X
Antistaatiline klaas- ja peegelpindade puhastusvahend
Kasutusvalmis antistaatilise toimega klaasipuhastusvahend. Puhas-
tab klaasi jälgi jätmata ja aitab vähendada tolmu ja mustuse kinnitu-
mist pinnale. Peeglite ning klaaside puhastamiseks soovitame kasu-
tada ebemevaba pühkepaberit. pH 7,0

YLDE – X
Üldpuhastusvahend igapäevase mustuse eemaldamiseks
Kasutusvalmis antistaatilise toimega üldpuhastusvahend igapäevase 
mustuse eemaldamiseks kõikidele vett-taluvatele pindadele. Toode 
vähendab mustuse kinnitumist pindadele. Puhastamiseks soovitame 
kasutada mikro� iber lappi. Pihusta aine pinnale või lapile ning seejärel 
puhastada pinnad.   pH 8,0

METAL – X 
Metall- ja roostevabapindade puhastusvahend
Kasutusvalmis antistaatilise efektiga metalli ja roostevaba pindade 
puhastusvahend. Eemaldab pindadelt mustuse (rasvad, veejäljed, 
näpujäljed) ja aitab vähendada näpujälgede teket metallpindadel. 
Toode vähendab mustuse kinnitumist puhastatud pindadel tänu 
antistaatikale. Puhastamiseks soovitame kasutada mikro� iber lappi. 
Aine pihustada lapile ning seejärel puhastada pinnad.  pH 5,0

GRILL – X
Grilli ja ahju puhastusvahend
Kasutusvalmis puhastusaine kinnipõlenud rasva ja muude toidujääkide 
eemaldamiseks (ahjud, grillid, elektri- ja gaasipliidid, mikrolaineahjud 
jne), ei kahjusta pindasid. Pritsida aine pindadele, lasta mõjuda ja vaja-
dusel hõõruda svammiga. pH 9,0

CALC - X
Happeline puhastusvahend 
Kasutusvalmis igapäevane happeline lubjakivi, veejälgede ja seebi-
jääkide puhastusvahend. Sobib kasutamiseks happe ja veekindlatel 
pindaldel (kahhel, klaas, metall, akrüül jne. pindadel). Peale puhas-
tamist vähendab pindadel lubjakivi teket. Pihusta aine pinnale või 
lapile, lase mõjuda , puhasta pinnad niiske lapiga või loputa veega.  
pH 3,5

FRIDGE – X
Külmkappide puhastusvahend
Kasutusvalmis puhastusaine külmkappide sisepindade puhastami-
seks. Ei kahjusta kapis olevaid toiduaineid. Hävitab toidujääkidest 
tekkinud bakterid ja eemaldab halva lõhna. Puhastamiseks soovi-
tame kasutada mikro� iber lappi. Aine pihustada lapile ning seejärel 
puhastada pinnad pH 7,0

T-Puhtax puhastus – ja hooldustooted baseeruvad teadmistele ja 
kogemustele aastast 1999. Eestis toodetud ja tarbijaskonnalt hästi vastu 
võetud puhastusvahendid  on liikunud ka eksport-turgudele.  Pärast 
lihtsalt läbiviidavat töötlust saavutatakse kergesti puhtad pinnad, mille 
igapäevane hooldamine saab olema kiire ja liigsete kulutusteta. T-Puhtax 
ainetega töödeldes muutub koristamine mugavamaks ja keskkond 
inimsõbralikumaks.Toormed vastavad rahvusvahelistele nõuetele.
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