
Desi-tuotesarja



PRF Desi -tuotesarja tarjoaa turvallisia ja helppokäyttöisiä rat-

kaisuja ympärillämme vaanivia näkymättömiä vihollisia vastaan. 

Oikein käytettynä ne eliminoivat bakteereita ja viruksia, joita elää 

lähes kaikilla pinnoilla – myös ihollamme.

Monipuoliset pakkausvaihtoehdot mahdollistavat optimaaliset 

tuotteet jokaiseen käyttöympäristöön. Pienikokoinen suihkepullo 

kulkee mukana harrastuksissa ja tapahtumissa. Isommat pakkaus-

koot sopivat puolestaan käytettäväksi kotona tai työpaikalla.

PRF Desi -tuotteiden valmistuksessa suosimme ekologisia ja kier-

rätettäviä materiaaleja. Aerosolien ponneaineina käytetään ilma-

Varmista huippuluokan hygienia!
kehää kuormittamattomia yhdisteitä ja tölkkien valmistuksessa 

hyödynnetään kierrätettyä alumiinia. Tölkit voidaan luonnollisesti 

kierrättää uudelleen metallijätteenä ja liinapakkaukset kelpaavat 

puolestaan muovinkeräykseen. Paperipohjainen, maatuva puhdis-

tusliina on ympäristöystävällinen valinta desinfiointiin.

Me Taerosol Oy:ssä huolehdimme siitä, että käytössäsi olevat 

tuotteet ovat tehokkaita ja täyttävät kemikaaleille asetetut laa-

tu- ja turvallisuusvaatimukset. Yli 50 vuoden kokemus ja osaava 

henkilöstömme takaavat, että sinä voit suojautua vaivattomasti 

bakteereita ja viruksia vastaan.
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Arkeen
Kiireisessä arjessa monet tutut käytännöt tapaavat 

unohtua. PRF Desi -tuotteet tarjoavat useita nopeaan 

ja turvalliseen desinfiointiin soveltuvia tuotteita. Riit-

toisat pakkauskoot ja selkeät tuotemerkinnät tekevät 

puhtaanapidosta naurettavan helppoa!

baby-carriageShopping-Carthome chalkboard-teacher
RUOKA-
KAUPPA

PÄIVÄ-
KOTI

KOTI KOULU
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Liikkeeseen
Liikkuva työ ja aktiivinen elämäntapamme edellyttävät 

erityistä huolellisuutta hygienian suhteen. PRF Desi 

-tuotteiden valikoimasta löytyvät sopivat ratkaisut heil-

le, joille neljän seinän sisään jääminen ei ole vaihtoehto.

theater-masksplane-departureLAPTOP Swimmer
MATKUSTAMINEN TAPAHTUMATTYÖ HARRASTAMINEN
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Tuotteet pinnoille
Etanolipohjainen DESIwipes on kovien pintojen desin-

fiointiin tarkoitettu kostea pyyhe. Se sopii erinomai-

sesti mm. ovenkahvojen, vetimien, kaiteiden ja muiden 

säännöllisessä käsikosketuksessa olevien pintojen 

pyyhintään. Yli 70 % alkoholipitoisuus takaa tehok-

kaan lopputuloksen bakteereita ja vaipallisia viruksia 

vastaan. Ei edellytä erillistä kuivapyyhintää. Ei sisällä 

lisättyjä hajusteita.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraavi-

en standardien mukaisesti: EN 1276 ja EN 1650. 

Pakkauskoko: 100 biologisesti hajoavaa pyyhettä.

Desinfioiva, alkoholipitoinen spray pintojen puhdista-

miseen. Suihkeella on helppo käsitellä laajat pinnat tai 

kohteet, joiden puhdistaminen edellyttää hyvin tun-

keutuvaa, nestemäistä desinfiointiainetta. Paras teho 

saavutetaan kun suihkeen annetaan haihtua pois käsi-

tellyltä pinnalta.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraavi-

en standardien mukaisesti: EN 1276 ja EN 1650.

Kaksi tölkkikokoa: 170 ml/400 ml.

Biosidejä sisältävä alkoholiton DESIwipes soveltuu eri-

tyisesti herkille pinnoille, joita alkoholipitoiset liuokset 

saattaisivat vahingoittaa. Liinalla voidaan desinfioida 

turvallisesti esimerkiksi muoviosat sekä lakatut ja 

maalatut pinnat. Ei edellytä erillistä kuivapyyhintää. Ei 

sisällä lisättyjä hajusteita.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraa-

vien standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, EN 

13697, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN13697, 

EN 14562 ja EN 14476. 

Pakkauskoko: 100 biologisesti hajoavaa pyyhettä.

Alkoholiton ja hajusteeton desinfiointiliina helposti 

mukana kuljetettavassa 40 liinan pakkauksessa. Liina 

soveltuu alkoholille herkkien pintojen desinfiointiin. Ei 

edellytä erillistä kuivapyyhintää. 

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraa-

vien standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, EN 

13610, EN 13697, EN 14476 ja EN 16615.

Pakkauskoko: 40 liinaa

DESIwipes

DESIspray DESIwipes Flow-pack

DESIwipes alkoholiton
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PWIDE100A PWIDE100N

PIDESI22 / PIDESI52 PWIDE40NK



Tuotteet käsille
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HANDwipes on erityisesti käsien desinfiointiin tar-

koitettu hajustamaton pyyhe. Sen sisältämä glyseriini 

kosteuttaa ihoa ja siksi tuote sopii säännölliseenkin 

käyttöön. Korkean alkoholipitoisuutensa ansiosta 

HANDwipes on tehokas apu bakteereita ja vaipallisia 

viruksia vastaan. Ei sisällä lisättyjä hajusteita.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraavi-

en standardien mukaisesti: EN 1276 ja EN 1650. 

Pakkauskoko: 100 biologisesti hajoavaa pyyhettä.

Kompakti pumppusuihke käsien desinfiointiin. Suih-

ke on helppo annostella, eikä se jätä käsiä tahmeaksi. 

Liuoksen alkoholipitoisuus on yli 70 % ja sen johdosta 

KäsiDesi tehoaa erinomaisesti bakteereihin ja vaipalli-

siin viruksiin. Glyseriini säilyttää ihon kosteuden, joten 

suihke sopii säännölliseen desinfiointiin. Pienempi tölk-

kikoko soveltuu kuljetettavaksi lentokoneen käsimat-

katavaroissa.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraavi-

en standardien mukaisesti: EN 1276 ja EN 1650. 

Tölkkikoot: 70 ml/170 ml.

Ponneainetta sisältävä käsien desinfiointisuihke. Kor-

kean paineen vaikutuksesta riittävä annostelu onnistuu 

helposti ja nopeasti. Liuos sisältää yli 70 % alkoholia ja 

siksi se on toimiva tuote bakteereita ja vaipallisia viruk-

sia vastaan. Glyseriini säilyttää ihon kosteuden, joten 

suihke sopii hyvin säännölliseen käsien desinfiointiin. 

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraavi-

en standardien mukaisesti: EN 1276 ja EN 1650.

Tölkkikoko: 170 ml.

Yksittäispakattu, hajusteeton desinfiointipyyhe mu-

kaan matkalle ja tapahtumiin. Kostea, biologisesti ha-

joava liina on oiva apu silloin kun käsien desinfioinnin 

tarve yllättää. Yli 70 % alkoholipitoisuus takaa tehok-

kaan lopputuloksen. 

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seuraavi-

en standardien mukaisesti: EN 1276 ja EN 1650. 

Pakkauskoko: 12 yksittäispakattua liinaa.

HANDwipes

KäsiDESI

DESIwipes Single

KäsiDESI Spray

PWIHA100A

PIKAS22S

PWIDE012A

PIKAS08 / PIKAS22



Aerosolit & suihkeet
Desinfioivat suihkeet mahdollistavat täsmällisen an-

nostelun käsiteltävälle pinnalle. Nestemäinen koos-

tumus edesauttaa vaikuttavan aineen tunkeutumista 

huokoisille pinnoille. Käsihygieniassa desinfioiva neste 

on erinomainen vaihtoehto, sillä se levittyy tarkasti 

puhdistaen sormien väleissä ja kynsinauhoissa viihty-

vät epäpuhtaudet.

Liinat
Sienet ja rätit soveltuvat monenlaiseen puhdistukseen, 

mutta uudelleenkäytettävinä ne saattavat levittää 

bakteereita puhtaille pinnoille. Käyttäessäsi PRF Desi 

Wipes -liinoja ohjeiden mukaisesti voit varmistua siitä, 

että käsitelty pinta on todellakin puhdas. Käytetty liina 

voidaan hävittää turvallisesti biojätteen tai kotitalous-

jätteen seassa.
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Suurpakkaukset
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Alkoholipitoinen desinfiointiliina kovien pintojen 

pyyhintään. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. 

Pakkaus on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. 

Liinan materiaali on biohajoavaa selluloosakuitua. 

Liuoksen alkoholipitoisuus 70%.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seu-

raavien standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, 

EN 13610, EN 13697, EN 14476 ja EN 16615.

Alkoholipitoinen desinfiointiliina käsille ja koville 

pinnoille. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. 

Pakkaus on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. 

Liinan materiaali on biohajoavaa selluloosakuitua. 

Liuoksen alkoholipitoisuus 70%.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu stan-

dardien EN 1276, EN 1650 sekä EPA-menetelmän 

mukaisesti.

Alkoholiton desinfiointiliina käsille ja koville pinnoil-

le. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Pakkaus 

on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. Liinan 

materiaali on biohajoavaa selluloosakuitua. Sisältää 

ihoa kosteuttavaa glyseriiniä.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu stan-

dardien EN 1276, EN 1650 sekä EPA-menetelmän 

mukaisesti.

Alkoholiton desinfiointiliina kovien pintojen pyyhin-

tään. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Pakka-

us on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. Liinan 

materiaali on biohajoavaa selluloosakuitua. 

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seu-

raavien standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, 

EN 13610, EN 13697, EN 14476 ja EN 16615.

PRF DESIwipes 1500 kpl

B I O H A J O A V A T  L I I N A T

PRF HANDwipes 1500 kpl

PRF HANDwipes, alkoholiton 
1500 kpl

PRF DESIwipes, alkoholiton 
1500 kpl

PWIDE1500AP

PWIDE1500NP

PWIHA1500AP

PWIHA1500NP



Suurpakkaukset

Alkoholipitoinen desinfiointiliina kovien pintojen 

pyyhintään. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. 

Pakkaus on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. 

Liinan materiaali on kuitukangasta, joka venyy ja 

kestää hyvin hankausta. Liuoksen alkoholipitoisuus 

70%.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seu-

raavien standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, 

EN 13610, EN 13697, EN 14476 ja EN 16615.

Alkoholipitoinen desinfiointiliina käsille ja koville 

pinnoille. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. 

Pakkaus on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. 

Liinan materiaali on kuitukangasta, joka venyy ja 

kestää hyvin hankausta. Liuoksen alkoholipitoisuus 

70%.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu stan-

dardien EN 1276, EN 1650 sekä EPA-menetelmän 

mukaisesti.

Alkoholiton desinfiointiliina käsille ja koville pinnoil-

le. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Pakkaus 

on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. Liinan 

materiaali on kuitukangasta, joka venyy ja kestää hy-

vin hankausta. Sisältää ihoa kosteuttavaa glyseriiniä.

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu stan-

dardien EN 1276, EN 1650 sekä EPA-menetelmän 

mukaisesti.

Alkoholiton desinfiointiliina kovien pintojen pyyhin-

tään. Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin. Pakka-

us on yhteensopiva PRF DESIpisteen kanssa. Liinan 

materiaali on kuitukangasta, joka venyy ja kestää 

hyvin hankausta. 

Tuotteessa käytetyt tehoaineet ovat testattu seu-

raavien standardien mukaisesti: EN 1276, EN 1650, 

EN 13610, EN 13697, EN 14476 ja EN 16615.

PRF DESIwipes 1200 kpl

K U I T U K A N G A S L I I N A T

PRF HANDwipes 1200 kpl

PRF HANDwipes, alkoholiton 
1200 kpl

PRF DESIwipes alkoholiton, 
1200 kpl
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PWIDE1200AK

PWIDE1200NK PWIHA1200NK

PWIHA1200AK



Telineet ja annostelijat
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DESIpiste on näyttävä ja helppokäyttöinen liina-an-

nostelija, jossa on sisäänrakennettu roska-astia. Se 

voidaan sijoittaa lukemattomiin kohteisiin, joissa 

halutaan parantaa hygieniaa: ruokakauppoihin, 

ostoskeskuksiin, kuntosaleille, rakennustyömaille, 

ruokaloihin jne. DESIpiste on yhteensopiva PRF 

-suurpakkausten kanssa, joten laajasta liinavalikoi-

mastamme löytyy takuulla sopiva ratkaisu nopeaan 

desinfiointiin. Annostelija voidaan räätälöidä yksilöl-

lisellä kuvituksella ja värityksellä.

Display on huomiota herättävä esillepanoratkaisu, jolla 

maksimoidaan tuotteen näkyvyys ja saatavuus myymä-

lässä. PRF Myymälädisplay on saatavilla kaikille liinapak-

kauksille. Erotu eduksesi ja lisää myyntiä displayn avulla!

PRF DESIpiste, 1200/1500

PRF Myymälädisplay

DISPLAYPW2

DISPLAYPW1
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Maalattu, alumiinirunkoinen seinäteline 100 kpl 

liinapakkaukselle.

Seinään kiinnitettävä teline PRF -suurpakkauksille. 

Pakkaus voidaan lukita telineeseen.

Alumiinirunkoinen teline on viimeistelty maalaamalla 

ja se voidaan räätälöidä yksilöllisellä viestillä. 

PRF Seinäteline 100

PRF Seinäteline 1200/1500

DISPLAY100W

DISPLAY1500W



Private label
Kaikki desinfiointiin tarkoitetut tuotteemme ovat 

saatavilla omalla tuotemerkillänne. Private label -pal-

velumme kattaa uuden tuotteen valmistuksen tuote-

suunnittelusta myyntipakkaukseen saakka. Private 

label - tuotteen kehitystyössä käytössänne on kemis-

timme ammattitaito sekä laboratorion mahdollistamat 

testausmenetelmät. Tarvittaessa huolehdimme myös 

viranomaisten vaatimista tuoteilmoituksista ja kemi-

kaalirekisteröinneistä.
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Flow pack

100 liinan pakkaus 1500 liinan pakkaus

Yksittäispakkaus



Suomalaista laatutyötä jo vuodesta 1968
Taerosol Oy:n PRF-tuoteperhe tarjoaa laajan valikoiman tuot-

teita hygienian, teollisuuden ja elektroniikan tarpeisiin. Tuotteissa 

yhdistyy erittäin korkea laatu, käyttöturvallisuus sekä ympäris-

tömyönteisyys. Tuoteperhe pitää sisällään lähes sata tuotetta eri 

käyttötarkoituksiin. Kehitämme myös jatkuvasti uusia tuotteita 

yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

PRF on Taerosolin oma tuotemerkki ja ammattikäyttäjät pitävät 

sitä teknisten aerosolien kärkituotteina. Tuotteiden ominaisuudet 

ja niiden valmistus, sekä tuotekehitys ovat 50 vuoden aikana hiou-

tuneet ensiluokkaisiksi. Käytännön tasolla pitkä kokemuksemme 

näkyy korkealaatuisen valikoiman lisäksi tuotantoketjun tehok-

kuudessa: nopeat toimitukset takaavat tuotteiden hyvän saata-

vuuden loppuasiakkaille. 

Taerosolille on myönnetty vaativat ISO-9001 -laatu- ja ISO-

14001 -ympäristösertifikaatit, jotka takaavat luotettavan, läpinä-

kyvän ja jäljitettävän toiminnan alusta loppuun asti. Yritykselläm-

me on myös ISO 22716-, eli GMP-sertifikaatti. 

Kaikille PRF-aerosolituotteille on myönnetty Avainlipun käyttö-

oikeus. Työllistämme oman henkilökuntamme lisäksi paljon koti-

maisia toimijoita etiketin toimittajasta rekka-auton kuljettajiin. 

Tutkimusten mukaan tuotteiden ja palveluiden kotimaisuus on 

suomalaisille tärkeää ja olemmekin ylpeinä mukana pitämässä 

teollisuutta Suomessa.
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1968 1992 2008 2020

1970 2000 2017

TAEROSOL 
PERUSTETAAN

PRF LANSEERATAAN INDUSTRIAL-SARJA 
LANSEERATAAN

VIENNIN
ALOITTAMINEN

LAATU- JA YMPÄRISTÖ-
SERTIFIKAATIT

KOSMETIIKKA-
TUOTANTO
ALOITETAAN

GMP-SERTIFIKAATTI
Alalla vain yksi Pohjoismaissa

Taerosolin lisäksi

Alan ainoat suomessa

GMPGLOBE-EUROPE COGS Award spray-can
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Ota yhteyttä
TA E RO S O L .C O M

Taerosol Oy 
Hampuntie 21 

36220 Kangasala

Myynti
Antti Pirttilahti 
050 381 6860 
antti.pirttilahti@taerosol.com

Tilaukset
Katariina Pentinen 
03 356 5600 
tilaukset@taerosol.com


