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Ozonvänliga
Vi tillverkar i Kangasala, Finland tekniska aerosoler och andra teknokemiska 

produkter för industri, elektronik och hygien. Produkterna är en kombination 
av mycket hög kvalitet, användarsäkerhet och miljövänlighet. Produktfamiljen 
innefattar nästan hundra produkter för olika användningsändamål. Vi tar även 

kontinuerligt fram nya produkter i samarbete med våra kunder.

1968
Taerosol grundas.

1970
PRF lanseras.

1992 
Vi startar med expor.

2000 
Industrial-serien  
lanseras.

2008 
Kvalitets- och miljöcertifika-
ten. De enda inom branschen 
i Finland.

2017 
GMP-certifikatet. 

aerosoler– över  
50 års erfarenhet!



Ozonvänliga
PRF är Taerosols eget varumärke och proffsen 
anser att det är en topprodukt inom tekniska 
aerosoler. Produkternas egenskaper samt 
produktutveckling och -tillverkning är något 
som vi under 50 år har finslipat till något helt 
förstklassigt. Förutom i vårt sortiment märks 
vår långa erfarenhet i praktiken i den effektiva 
produktionskedjan: de snabba leveranserna 
säkerställer att produkterna är väl tillgängliga 
för slutkunderna.

Taerosol har fått de krävande kvalitets- och 
miljöcertifikaten ISO-9001 och ISO-14001 
som garanterar en tillförlitlig, transparent 
och spårbar verksamhet från början till slut. 
Företaget har även ISO 22716- eller GMP-
certifikat.

Alla PRF-aerosolprodukter har även rätt 
att använda Nyckelflaggan. Förutom vår 
egen personal sysselsätter vi många finska 
aktörer, allt från etikettleverantörer till 
lastbilschaufförer. Olika undersökningar 
har visat att det är viktigt för finländarna att 
produkter och tjänster är finska och vi är 
stolta över att kunna delta i att se till att det 
finns industri i Finland.

ISO-Certifikat

Finskt kvalitetsarbete

Kvalitetsgaranti

2020 
Vi startar med kosmetik- 
produktion.

2017 
GMP-certifikatet. 

taerosol.com
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Industrial line
Produktsortiment för professionella 
användare som arbetar inom industri  
och underhåll.

Påfyllningsflaska för 
påfyllning av gaspistoler
Användningsobjekt: 
Gaspistoler, värme- och 
lödstänger, kolvar, tändare.

No: PIBUTA40
Net. 300 ml | 12 st / fp

6 417128 100712

Butangas

Vaselinspray med god 
vidhäftning
Syntetiskt smörjmedel med 
mycket god vidhäftningsförmåga 
för krävande smörjning.  
-20–+250 °C. 
Användningsobjekt: Kedjor, 
gångjärn, leder, vajrar, kugghjul, 
lager, glidskenor, lås, vibration-
skänsliga användningsobjekt osv.

No: PIBAJOL52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100620

Bajol

Friktionsspray 
Hindrar effektivt kilremmar och 
andra hala ytor från att glida.
Användningsobjekt: 
Gummiremmar, läderremmar, 
textilremmar osv.

No: PIBELT52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100514

Belt Spray

Ljust, klart galvaniseringsmedel 
Snabbtorkande aluminiumfärgad 
zinkbeläggning, som ger ett 
mycket gott korrosionsskydd på 
järnmetaller.
Användningsobjekt: 
Som rostskydd på järnmetaller och 
metall-konstruktioner, för skyddan-
de av skruvar och mutterskallar i 
metallförband, svetsfogar.

No: PIALUB52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100538

Alubright

Svetsspray
Medel som förhindrar 
svetsloppor från att fastna. 
Förhindrar att svetsloppor 
fastnar på arbetsstycket och 
svetsmunstycket.
Användningsobjekt: 
Svetsmunstycken, arbetsstycken, 
metallytor osv.

No: PIANTI52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100583

Anti Spatter

Industrial line
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No: PIFOOOI52
Net. 400 ml | 12 st / fp

En luktfri och smakfri smörj- och 
skyddsolja för livsmedels- och 
bryggeri-industrin.
Användningsobjekt: Kedjor, 
banor, transportörer, styranläggnin-
gar, vajrar, gångjärn, lås osv.

6 417128 100569

Food Grade Oil H1

Rengörings- och avfettnings 
medel
Ett effektivt, snabbt avdunstande 
rengöringsmedel, som efterläm-
nar en fettfri, ren och torr yta.
Användningsobjekt: Kopplingar 
och bromsdelar. Metall-, glas-och 
keramikytor. De flesta gummi-, 
plast- och målytor. Maskiner, 
anordningar, motorer osv.

No: PIDEGR52
Net. 460 ml | st / fp

6 417128 100668

Degreaser

Skodeodorant som är baserad på 
den avancerade silverjon teknolo-
gin. Eliminerar obehagliga odörer 
genom att förstöra de odörorsa-
kande mikroberna. Ger långsiktigt 
skydd mot obehagliga lukter.

No: PIDES22
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 101177

Fresh Spray

Effektiv och ekonomisk skärolja 
för metallbearbetning. Goda kyl- 
och skäregenskaper.
Användningsobjekt: För stål 
och icke järnhaltiga metaller: 
aluminium, koppar, nickel osv.

No: PICUTT52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100552

Cutting Oil

Grått kallgalvaniseringsmedel  
Snabbt torkande, grå, vältäckande 
zinkbeläggning, som ger ett 
utomordentligt korrosionsskydd 
för järnmetall.
Användningsobjekt: Som 
rostskydd på järnmetaller och 
metallonstruktioner, för skyddan-
de av skruvar och mutterskallar i 
metallförband, svetsfogar.

No: PIHEAV52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100545

Heavyzink

Effektiv rengöringsmedel
A-1 godkänd rengöring- och 
avfettningsmedel. Lämplig för 
livsmedelsindustrin.
Användningsobjekt:
Metall-, glas-och keramikytor.

No: PICLEH152
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100941

Cleaner A1

Specialfett för industrin 
Specialfett för smörjning av 
öppna kugghjul och andra 
oskyddade och kraftigt belastade 
maskin element i svåra bruks 
förhållanden.
Användningsobjekt: Öppna 
kugghjul, glidlager, kedjor, leder, 
växlar, rullar, glidytor och -skenor, 
axlar, dragbord, vinschar, kran osv.

No: PIINDU52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100606

Indufett MoS2

Effektivt, snabbavdunstande ren-
göringsmedel, som lämnar fettfri, 
ren och torr yta. Rengör olja, fett, 
bromsvätska och annan smuts 
bland annat före målning eller 
limning. Lämpar sig bra också för 
borttagning av lagringsfett.
Användningsobjekt:
Kopplings- och bromsdelar. 
Metall- och glasytor. 

No: PIFAST65
Net. 500 ml | 12 st / fp

6 417128 101108

Fast Cleaner
Syntetiskt fett för 
livsmedelsindustrin 
Utvecklats för livsmedels- och 
bryggeri-industrins fettsmörjnings 
objekt, där fettet tillfälligt kan 
komma i kontakt med livsmedel 
(max 10 mg/kg).
Användningsobjekt: Glid- och 
rullager, gejdrar, leder, kedjor, 
kugghjul, trans-portörer, banor osv.

No: PIFOOGR52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100637

Food Grade Grease H1

No: PIDEGP52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100736

Degreaser Plus
Rengörings- och avfettnings 
medel. Ett effektivt, snabbt 
avdunstande rengöringsmedel, 
som efterlämnar en fettfri, ren 
och torr yta.
Användningsobjekt: Kopplingar 
och bromsdelar. Metall-, glas-och 
keramikytor. De flesta gummi-, 
plast- och målytor. Maskiner, 
anordningar, motorer osv.
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Rengörings- och underhål-
lningsmedel för svets- och 
andra skyddsmasker
Rengör (masken och visiren) och 
lämnar en antistatisk, damm- 
och smutsavvisande yta samt 
förhindrar imbildning.

No: PIMASK22
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100804

Mask Spray

Lättanvänt rengörings- och poler-
medel för rostfritt stål, mässing 
och andra hårda ytor. Avlägsnar 
fläck, fingeravtryck o.d. orenheter 
och lämnar en glänsande yta, som 
skyddar mot fläck.
Användningsområden: Köks- 
och restaurangmaskiner och 
inredningar, offentliga platser, 
hissar, räcken osv.

No: PIRST52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100811

RST

Ickelöddrande, effektivt, fullstän-
digt avdunstande fönstertvättme-
del, som lämnar ingen hinna.
Användningsobjekt: Glas, 
speglar, fönster, kakel. Lackade 
och målade ytor samt plast- och 
andra hårda ytor. Ljusbord, kopie-
ringsmaskiner, linser, glasbord, 
dataskärmar osv.

No: PIPERF52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100675

Perfect

Läckagedetektor
Avslöjar snabbt och effektivt 
läckage i trycklufts-, vätske- och 
gassystem.
Användningsobjekt: Rörled-
ningar, slangar, fogar, ventiler, 
tryckkärl, bildäck, osv.

No: PILEAK52 
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100699

Leak Tester

Smörj- och skyddsmedel
Tunt, snabbt absorberande 
universal skydd- och smörjmedel 
mot korrosion.
Användningsobjekt: Bilar, arbet-
smaskiner, industri anläggningar, 
privathushåll, båtar, motorcyklar, 
fastigheter, vapen osv.

No: PIMULT52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100576

Multifluid
Avrostningsmedel som 
innehåller MoS2
Lösgör och smörjer fastrostade 
metalldelar och delar som fastnat.
Användningsobjekt: Bultar, skru-
var, muttrar, vajrar, gångjärn osv.

No: PIPENE52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100590

Penetrating Oil

Lämpar sig för objekt, där smör-
jmedlet kan tillfälligt komma i 
kontakt med livsmedel och där det 
krävs färglöst och luktfritt smörj-
medel. Förhindrar tätninglistor att 
frysa och bli sköra. Temperatu-
rområde -40 °C – +300 °C.
Användningsobjekt: Tätnin-
gslistor, gummi- och plastytor, 
glidytor, skenor, reglage, valsar, 
gjutformar.

No: PISILH152
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100842

Silicon H1

Effektivt, skummande allren-
göringsmedel
Lämpligt till alla hårda ytor och för 
de flesta klädsel. Avlägsnar även 
den ingrodda smutsen, fett, samt 
smutsen orsakad av damm och rök.
Avändningsområden: Glas-, 
metall-, vinyl-, målade- och lac-
kade träytor, fönster, spisluckor, 
porslin, soffas osv.

No: PIPOWE52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100835

Powerfoam

No: PISTRI52
Net. 400 ml | 12 st / fp

Borttagningsmedel av pack-
ningsrester. Lösgör effektivt 
packningsrester, målfärg, lack och 
lim från metallytor.
Användningsobjekt:  Maskiner, 
motorer, ventiler, flänsar, cylindrar, 
pumpar osv.

6 417128 100521

Stripper
Färglöst allmänsmörjmedel 
och skyddsämne
Lämpar sig för användning i 
olika objekt, där man behöver ett 
färglöst smörjmedel.
Användningsobjekt: Tätningar, 
glidytor, styranordningar, lager, 
valsar, kablar, stänger, kedjor, gå-
ngjärn, lås, formar, pumpar, ugnar, 
kylanordningar, köksinredning osv.

No: PISILI52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100613

Silicon Oil
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Äkta trätjära
Skyddar effektivt i gängor och 
skruvförband mot korrosion och 
hindrar dem från att fastna.
Användningsobjekt: Muttrar 
i underreden och däck i fordon 
och arbetsmaskiner, underredes-
konstruktioner, fjäderpaket, kran, 
transportörer, olika metall-
konstruktioner osv. 

No: PITERV52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100644

Tervaspray

No: PITEFS52
Net. 400 ml | 12 st / fp

Torrsmörjmedel för objekt 
som kräver fläckfri smörjning 
Avstöter vatten, olja, smuts och 
damm.
Användningsobjekt: Metall-, 
trä-, plast-, läder- och textilytor. 
Glidytor, bett, möbler, textil-
maskiner, gjutformar av plast, 
remtransportörer, glidskenor, 
skärare osv.

6 417128 100682

Tefsol

No: PITEFL52
Net. 520 ml I 12 st / fp

6 417128 100651

flexibel  
Snabb och

Vi jobbar helt enligt dina behov. Beställer du 
små eller stora mängder, sköter vi allt med 
tanke. Och våra leveranser är som bekant 
snabba och exakta.

Ett utmärkt alternativ för 
rengöring och avfettning. Lämplig 
för situationer där vatten inte är 
tillgängligt.  Kan användas till 
-20 °C.
Användning: Händer, verktyg 
och ytor.
Rengör: Olja, fett, färg, silikon, 
trycksvärta, PU-skum, sot, 
tätningsmassa osv.

No: PWU040
40 dukar | 6 st / fp

6 417128 100989

Wunder Wipes

FROSTSÄKER

No: PWIPWI075
75 dukar | 6  st / fp

PTFE-olja
Högklassigt univeralsmörjmedel 
med goda penetrerings- och smör-
jningsegenskaper för olika smörjnin-
gsobjekt. Lämpar sig för objekt, där 
smörjmedlet kan tillfälligt komma i 
kontakt med livsmedel.
Användningsobjekt: Kedjor, 
vajrar, lås, gångjärn, transportörer, 
glidytor, hjul, styrskenor, ståltråd, 
verktyg, textil- och symaskiner osv.

No: PITEFL08
Net. 85 ml | 24 st / fp

6 417128 100781

Teflube H1
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Electronic line

Skyddsspray för elektronik 
Snabbt torkande skyddslack. 
Används vid elektronik service 
och tillverkning. Lämpligt även för 
hobbybruk.

No: PE20222
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100149

202 Plastic Spray

Elektronikens allrengörare 
Ren isopropanol, som avlägsnar 
smuts, olja, fett och harts från 
kretskort, magnethuvuden samt 
från finmekaniska och optiska 
delar.

No: PLIPA0045
Net. 450 ml | 12 st / fp

6 417128 300051

IPA Fluid

100  % IPA

Icke-brännbar frysspray
Frysspray är ett hjälpmedel för att 
konstatera elektriska störningar, 
kortslutningar, strömavbrott eller 
temperaturväxlingar. Kyler snabbt 
ned till -55 °C. Används för 
transistorer, kiseldioder, motstånd 
mm. samt för metaller vid krymp-
passning (lagerinstallation).

No: PE101G52N
Net. 150 g / 300 g | 12 st / fp

101 Cold Spray Green

6 417128 101115

No: PE101G22
Net. 150 g | 12 st / fp

6 417128 100248

Electronic line
Produkter utvecklade för tillverkning och 
underhåll av elektroniska komponenter.
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4-44 Air Duster Green Up&Down 

Smörjande kontaktspray  
Smörjande kontaktspray för 
rengöring av radio-, video-,TV- 
och kontorsapparater. Är inte 
elektrisk ledande. Sprayborste 
extra tillbehör.

No: PE77822
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100033

7-78 Kontakt

Skyddande rengöringsspray
Färglöst rengöringsmedel, som har 
mycket god temperaturbeständighet 
(- 40 °C – +315 °C).
Ger liv och skydd åt plast-och 
gummiytor.

No: PE30122
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100156

301 Silicon Spray

Mineralolja för krävande 
smörjning 
Används för smörjning av 
mekaniska delar i data- och 
kontorsmaskiner.

No: PE29022
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100163

290 Turbo Oil
Antistatiskt 
skumrengöringsmedel
Antistatiskt skumrengöringsmedel 
för rengöring av olika ytor 
på datorer, TV, video och 
kontorsmaskiner.

No: PE22222
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100026

2-22 Electrosol

No: PE66852
Net. 400 ml | 12 st / fp

Djupverkande fettfri 
elektronikspray 
Idealisk för att ta bort oxid på t.ex. 
banspelartonhuvuden, radio-, TV- 
och kontorsapparater, telefoner 
mm. Är inte elektrisk ledande. 
Sprayborste extra tillbehör.

6 417128 100163

6-68 Kontakt

No: PE66822
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100040

No: PE59952
Net. 400 ml | 12 st / fp

Smörjnings- och skyddsmedel
Skydd för elutrustningar. Smörjer 
och eliminerar gnisslet. Förhindrar 
oxidering och rostbildning. 
Förhindrar tillfrysning av lås och 
tätningar.

6 417128 100224

5-99 Multi Spray

No: PE59922
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100170

No: PE44G52N
Net. 300 g | 12 st / fp

Icke-brännbar tryckluft
Avlägsnar med ett lätt fingertryck 
lös smuts och damm på de 
mest svåråtkomliga platserna. 
Används för renblåsning av data-, 
kopierings- och kontorsmaskiner, 
radio-, TV-, videoapparater, 
klockor, kameralinser och 
elektronikutrustning.

6 417128 100460

4-44 Air Duster Green

No: PE44G22
Net. 150 g | 12 st / fp

6 417128 100255

Icke-brännbar tryckluft
Tryckluftspray för renblåsning av 
damm och smuts från data- och 
kontorsmaskiner, radio-, TV-, 
videoapparater, klockor, kamera-
linser och elektronikutrustning. 
Fungerar upp och ner.

No: PE44G52U
Net. 220 g | 12 st / fp

6 417128 100279

FUNGERAR

UPP OCH NER

No: PE44G52T
Net. 300 g | 12 st / fp

Icke-brännbar tryckluft med 
praktiskt munstycke
Tryckluftspray för renblåsning 
av damm och smuts från 
data- och kontorsmaskiner, 
radio-, TV-, videoapparater, 
klockor, kameralinser och 
elektronikutrustning.

6 417128 100286

4-44 Air Duster Green Trigger

6 417128 100262

No: PE44G40T
Net. 250 g | 12 st / fp

No: PE4440
Net. 300 ml | 12 st / fp

Tryckluftspray för renblåsning av 
damm och smuts från data- och 
kontorsmaskiner, kameralinser, 
spelkonsoler och mobiltelefoner. 
Innehåller butan och propan.

6 417128 100064

6 417128 100316

4-44 Air Duster

No: PE4422
Net. 165 ml | 12 st / fp
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Desinficerande rengörings-
medel för pekskärmar
Förpackningen innehåller en spray 
och en högkvalitativ mikrofiberduk 
(storlek: 300mm x 300mm).
Bruksanvisning: Spraya medlet 
på rent tyg eller papper och torka 
skärmen.
Användning: Pekskärmar, bilskär-
mar, glasskärmar och LCD-skärmar.

No: PETOUBO15
Net. 150 ml | 10 st / fp

Touchscreen Box

Specialrengöringsmedel för 
kontaktytor
Snabbt avdunstande torrt 
specialrengöringsmedel för 
känsliga elektronikkomponenter, 
kontakter och elutrustningar. 
Sprayborste extra tillbehör.

No: PETCC52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100019

TCC Contact Cleaner

Effektivt, citrondoftande spray 
för borttagning av klister-
märken 
Label Off är ett rengöringsmedel 
för borttagning av klistermärken, 
etiketter, limrester, olje-, fett- o.d. 
fläckar. Label Off är lämplig för de 
flesta plast- och lackytor.

No: PELAB22
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100422

Label Off

Rengöringsduk för skärmar
Screen Wipes är en antistatisk 
rengöringsduk, som är lämplig till 
skärmar och mobiltelefoner osv. 
Säljs i en behändig förpackning av 
100 dukar.

No: PWIPSC100
100 dukar | 6 st / fp

6 417128 100958

SCREENwipes

Aerosol testgas som simulerar 
rök
PRF Smoke alarm tester är avsedd 
för testning av brandvarnare.

No: PESMO22
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100125

Smoke Alarm Tester

Elektronikens allrengörare 
Ren isopropanol, som avlägsnar 
smuts, olja, fett och harts från 
kretskort, magnethuvuden samt från 
finmekaniska och optiska delar.
Sprayborste extra tillbehör.

No: PEIPA22
Net. 165 ml | 12 st / fp

6 417128 100446

Ipa Kontakt
Effektiv, skummande allrengö-
rings spray för olika ytor
Rengör spis, kakel, skåp, glas, 
speglar, datorer, klädsel osv.

No: PEBOOS52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 100231

Booster

Effektiv rengöringsskum för 
glas 
Air Glass Cleaner är lätt att 
använda, lämpar sig för rengöring 
av bord, speglar, TV-rutor, 
bildskärmar, plastytor. Gör 
vindrutorna skinande rena.

6 417128 100118

Air Glass Cleaner
No: PEAG52
Net. 400 ml | 12 st / fp

Desinficerande rengörings-
medel för pekskärmar
Avsedd speciellt för rengöring 
av pekskärmar. Spraya direkt 
till skärmen och torka med 
mjukt papper. Lämplig för 
mobiltelefoner, bilskärmar, 
informationsskärmar osv.

No: PETOU15
Net. 150 ml | 12 st / fp

Touchscreen

Rengöringsspray för 
elektronisk utrusting
Antistatiskt rengöringsmedel för 
rengöring av olika ytor på datorer, 
TV, video och kontorsmaskiner.

6 417128 100101

8-88 Antistatic Spray
No: PE88822
Net. 165 ml | 12 st / fp

RENGÖRINGSMEDEL RENGÖRINGSMEDEL



RENGÖRINGSMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL RENGÖRINGSMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL

Liquid line

Effektivt, snabbavdunstande ren-
göringsmedel, som lämnar fettfri, 
ren och torr yta. Rengör olja, fett, 
bromsvätska och annan smuts 
bland annat före målning eller 
limning. Lämpar sig bra också för 
borttagning av lagringsfett.
Användningsobjekt: Kopplings- 
och bromsdelar. Maskiner och 
aggregat. Metall- och glasytor. 

Degreaser 

No: PLBIOS05
Size 5 l

No: PLIBIOS10 
Size 10 l

No: PLBIOS25
Size  25 l

No: PLIBIOS200 
Size 200 l

No: PLDEGR01
Size 10 l

No: PLDEGR02 
Size 25 l

No: PLDEGR20
Size 200 l

No: PL20201
Size 10 l

No: PLHEAV005
Size 5 l

No: PLHEAV010 
Size 10 l

No: PLHEAV025
Size 25 l

No: PLHEAV200 
Size 200 l

Löser effektivt olja, fett, vägsalt och 
sot. Innehåller inte lösningsmedel. 
Lätt biologiskt nedbrytbar; miljövän-
lig. Alkalist tvättmedel.
Använding: Bilar, husvagnar, båtar 
etc. Ersätter lösningsmedel och 
microemulsioner i de flesta använd-
ningsområderna. Kan användas på 
alla tvättbara ytor inom industrin. 
Lämplig för tvättning av lastbilar 
och entreprenadmaskiner osv.

BIOsol
Löser effektivt ingrodd smuts, 
t.ex. olja, fett och sot. Tvätt 
och spädning kan göras också 
med saltvatten. Starkt alkalist 
tvättmedel.
Användning: Lämplig för 
tvättning av lastbilar och 
entreprenad maskiner mm. 
kapell, golv inom industrin och 
lisvmedelsindustrin.

HEAVYsol

No: PLHAND3L
3 l | 6 st / fp

Effektivt geléliknande hand-
rengöringsmedel
Avlägsnar olika smuts såsom 
olja, fett osv. i verkstäder, 
industrier, lantbruk osv. 
Innehåller mikrokulor, som ökar 
rengöringseffekten. PRF Green 
Gel är pH-neutral och innehåller 
hudvårdande ämnen. Lämnar en 
behaglig känsla för händerna. 
Milt parfymerad.

6 417128 101245

GREENgel

Bildar en genomskinlig, flexibel 
hinna som man kan löda igenom. 
Används vid elektronik service 
och tillverkning. Skyddar kretskort, 
elmotorer, transformatorer, 
ritningar osv.

202 Skyddslack

Liquid line
Flytande skydds- och rengöringsmedel för 
proffs.

SKYDDSMEDEL



Alkoholfria DESIwipes passar 
särskilt för känsliga ytor 
Duken kan användas till att på 
ett säkert sätt desinfektera t.ex. 
plastdelar samt lackade och målade 
ytor. Ingen separat torkning behövs. 
Innehåller inga tillsatta parfymer.
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276, EN 1650, EN 
13697, EN 13727, EN 14561, EN 
13624, EN13697, EN 14562 och 
EN 14476. 

No: PWIDE100N
100 dukar | 12 st / fp

6 417128 800100

DESIwipes alkoholfri

Desinfekterande, alkoholhal-
tig spray för rengöring av ytor  
Sprayen är lätt att använda för 
behandling av stora ytor och objekt 
som behöver rengöras med ett 
flytande desinfektionsmedel som 
penetrerar väl. Den bästa effekten 
uppnås om man låter sprayen 
avdunsta från den behandlade ytan.
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: PIDESI22
Net. 170  ml | 12 st / fp

No: PIDESI52
Net. 400 ml | 12 st / fp

6 417128 101337

6 417128 101306

DESIspray

Hygienic line

Hygienic line
Produktserien PRF Desi erbjuder säkra 
och lättanvända lösningar mot de osynliga 
fienderna i vår omgivning.

Kompakt spray för 
handdesinfektion.
Sprayen har en alkoholhalt på 
över 70 % och därför är HAND-
desi mycket effektivt gentemot 
bakterier och inkapslade virus. 
Glycerinet bevarar fukten i huden 
så sprayen passar för regelbun-
den desinfektion.
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276 och EN 1650.

HANDdesi No: PIKAS08 (Pump)
Net. 70 ml | 24 st / fp

6 417128 101276

No: PIKAS22 (Pump) 
Net. 170 ml | 12 st / fp

6 417128 101283

No: PIKAS22S (Spray) 
Net. 170 ml | 12st / fp

6 417128 101290

Etanolbaserad duk för  
hårda ytor
DESIwipes passar utmärkt för att tor-
ka av bl.a. dörrhandtag, räcken och 
andra ytor som vi regelbundet berör 
med händerna. Alkoholhalten är över 
70 % och garanterar ett effektivt 
resultat mot bakterier och inkapslade 
virus. Ingen separat torkning behövs. 
Innehåller inga tillsatta parfymer.
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276 och EN 1650.

Alkohol- och parfymfri 
desinfektionsduk  
Duken passar för desinfektion av 
ytor som är känsliga för alkohol. 
Ingen separat torkning behövs. 
De verksamma ämnena i 
produkterna har testats enligt 
följande standarder: EN 1276, EN 
1650, EN 13610, EN 13697, EN 
14476 och EN 16615.

No: PWIDE100A
100 dukar | 12 st / fp

No: PWIDE40NK
40 dukar l 24 st / fp

6 417128 800209

6 417128 101399

DESIwipes

DESIwipes Flow-pack



En alkoholfri desinfektions-
duk för hårda ytor 
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESstation. 
Duken är tillverkad av biologiskt 
nedbrytbar cellulosafiber. 
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276, EN 1650, EN 
13610, EN 13697, EN 14476 och 
EN 16615.

No: PWIHA1500NP
1500 wipes | 4 st / fp

6 417128 500048

HANDwipes BIO alkoholfri 1500 st.

En alkoholfri desinfektions-
duk för hårda ytor 
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESstation. 
Duken är tillverkad av biologiskt 
nedbrytbar cellulosafiber. 
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276, EN 1650, 
EN 13610, EN 13697, EN 14476 
och EN 16615.

No: PWIDE1500NP 
1500 dukar | 4 st / fp

6 417128 500017

DESIwipes BIO alkoholfri 1500 st.

Individuellt förpackad desin-
fektionsduk 
Den individuellt förpackade desin-
fektionsduken är enkel att ta med sig 
på resan och olika evenemang. En 
fuktig, biologiskt nedbrytbar duk som 
passar utmärkt när du överraskande 
behöver desinfektera händerna. 
Alkoholhalten är över 70 % och 
garanterar ett effektivt resultat. 
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: PWIDE012A 
12 dukar | 36 st / fp

6 417128 101375

DESIwipes Single
Oparfymerad duk för handde-
sinfektion
Glycerinet i duken återfuktar huden 
och därför passar produkten även för 
regelbunden användning. Tack vare 
den höga alkoholhalten är HAND-
wipes ett effektivt hjälpmedel mot 
bakterier och inkapslade virus. 
De verksamma ämnena i produkterna 
har testats enligt följande standar-
der: EN 1276 och EN 1650.

No: PWIHA100A
100 dukar | 12 st / fp

6 417128 101344

HANDwipes

En alkoholhaltig desinfektions-
duk för hårda ytor 
Effektiva mot virus, bakterier och 
svampar. Förpackningen är kompatibel 
med PRF DESIstation. Duken är i fi-
bertyg som tänjer och tål att gnuggas. 
Lösningen har en alkoholhalt på 70 %.
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276, EN 1650, EN 
13610, EN 13697, EN 14476 och 
EN 16615.

No: PWIDE1200AK
1200 dukar | 4 st / fp

6 417128 101382

DESIwipes 1200 st.

En alkoholhaltig desinfektion-
sduk för händer och hårda ytor 
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESIstation. 
Duken är i fibertyg som tänjer och 
tål att gnuggas. Lösningen har en 
alkoholhalt på 70 %.
De verksamma ämnena i 
produkterna har testats enligt 
standarderna EN 1276, EN 1650 
samt EPA-metoden.

No: PWIHA1200AK
1200 dukar | 4 st / fp

6 417128 600052

HANDwipes 1200 st.

En alkoholfri desinfektions-
duk för hårda ytor 
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESIstation. 
Duken är i fibertyg som tänjer och 
tål att gnuggas. 
De verksamma ämnena i produk-
terna har testats enligt följande 
standarder: EN 1276, EN 1650, EN 
13610, EN 13697, EN 14476 och 
EN 16615.

No: PWIDE1200NK
1200 dukar | 4 st / fp

6 417128 600045

DESIwipes, alkoholfri 1200 st.

En alkoholfri desinfektions-
duk för händer och hårda ytor 
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESIstation. 
Duken är i fibertyg som tänjer 
och tål att gnuggas. Innehåller 
glycerin som återfuktar huden.
De verksamma ämnena i 
produkterna har testats enligt 
standarderna EN 1276, EN 1650 
samt EPA-metoden.

No: PWIHA1200NK
1200 dukar | 4 st / fp

6 417128 600069

HANDwipes, alkoholfri 1200 st.

En alkoholhaltig desinfektions-
duk för händer och hårda ytor. 
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESIstation. 
Duken är tillverkad av biologiskt 
nedbrytbar cellulosafiber. Lösnin-
gen har en alkoholhalt på 70 %.
De verksamma ämnena i 
produkterna har testats enligt 
standarderna EN 1276, EN 1650 
samt EPA-metoden.

No: PWIHA1500AP
1500 dukar | 4 st / fp

6 417128 500024

HANDwipes BIO 1500 st.

En alkoholhaltig desinfektion-
sduk för hårda ytor.   
Effektiva mot virus, bakterier 
och svampar. Förpackningen är 
kompatibel med PRF DESIstation. 
Duken är tillverkad av biologiskt 
nedbrytbar cellulosafiber. Lösnin-
gen har en alkoholhalt på 70 %.
De verksamma ämnena i produkterna 
har testats enligt följande standarder: 
EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 
13697, EN 14476 och EN 16615.

No: PWIDE1500AP
1500 dukar | 4 st / fp

6 417128 850006

DESIwipes BIO 1500 st.
S T O R PA C K   •   B I O LO G I S KT  N E D B R Y T B A R A  D U KA R

S T O R PA C K   •   D U KA R  I  F I B E R T YG



Målad väggställning med 
aluminiumstomme för 
100-dukarsförpackningar. 

Väggmonterad ställning för 
PRF-storpack. Förpackningen 
kan låsas fast i ställningen.
Ställningen har aluminiums-
tomme och målad yta. Den kan 
skräddarsys med individuellt 
meddelande. 

No: DISPLAY100W No: DISPLAY1500W

Väggställning 100 Väggställning 1200/1500

Präktig och lättanvänd doseringsanordning för dukar, med 
inbyggt avfallskärl 

Anordningen kan placeras på ett otal olika platser där man vill få bättre 
handhygienen: matbutiker, köpcentra, gym, byggarbetsplatser, matsalar 
osv. DESIstation passar med PRF-storpack så du hittar garanterat en 
lösning för snabb desinfektion i vårt breda urval dukar. 

Doseringsanordningen kan skräddarsys med personligt 
mönster och personliga färger.

Skanna QR-kod med din mobilkamera 
och titta på videon!

DESIstation

VÄ G G S TÄ L L N I N G A R



Displayen är en presentationslösning som drar blickarna 
åt sig och ger produkterna maximal synlighet och 

tillgänglighet i butiken. PRF Butiksdisplay är tillgänglig för 
alla dukförpackningar. 

 
 

Butiksdisplay

 Skilj dig
från mängden och öka försäljningen 

med en display!



Taerosol Oy
Hampuntie 21
36220 Kangasala
Tel. +358 33 56 56 00

Export
Ville Toiva
+358 40 726 4028
ville.toiva@taerosol.com

Återförsäljare:

taerosol.com


