Yli 25 vuotta kotimaisia turvallisia tuotteita

Soft Protector Oy on kotimainen, Espoossa toimiva suoja-, hoito- ja pesuaineiden valmistaja. Olemme keskittyneet sisä- ja
ulkokalusteiden ja kodin hoitotuotteisiin. Softcare-tuotesarjasta löytyy sopiva tuote kaikille kodin pinnoille ja asusteille.
Tuotekehityksemme tavoitteena on helppokäyttöisyys, turvallisuus ja luontoystävällisyys. Käytämme aina uusinta teknologiaa.

Mattojen hoito

Softcare Mattosuoja 500 ml ja 300 ml
Softcare Mattosuoja on turvallinen ja helppokäyttöinen
mattojen suoja-aine, joka sopii kaikenlaisille tekstiilimatoille
villasta silkkiin, samoin kookos-, juutti- ja paperilankamatoille.
Se on myös paksujen erikoistekstiilien, kuten ryijyjen, tehokas
suoja-aine. Mattosuoja antaa matolle likaa hylkivän pinnan ja
helpottaa näin siivousta. Suojatulta pinnalta lika lähtee
helposti. Suojaus ei muuta maton ominaisuuksia, väriä tai
hengittävyyttä. Pullollisella (500 ml) voi käsitellä 3–4 neliötä
maton paksuuden mukaan.
Suoja-ainetta sumutetaan maton pinnalle niin, että pinta kostuu
kevyesti. Testaa pinnan värinkestävyys pienelle, mieluiten
piilossa olevalle alueelle. Annetaan kuivua ilmavasti ennen
käyttöä. Suojaus kestää normaalikäytössä jopa 2 vuotta,
testaa säännöllisesti vesipisaralla. Suojaus tehdään aina hyvin
tuuletetussa tilassa puhtaalle kuivalle pinnalle. Pitkänukkaiset
matot: Suihkuta ainetta runsaammin. Levitä pakkauksessa
olevilla hansikkailla aine nukan juureen asti. Sivele pinta
lopuksi yhdensuuntaiseksi, jotta pinta kuivuu takaisesti.
Käyttöohjevideo:
https://www.youtube.com/user/softcarefinland
Käytä mattojen pesuun Softcare Tekstiilipesua - Muista
myös valmis matonhoitopakkaus

Sisustustekstiilien pesu
Softcare Tekstiilipesu 500 ml

Pesuaineen annetaan vaikuttaa hetki ennen pesua. Sen
jälkeen pyyhitään lika kostutetulla froteeliinalla huolellisesti
pois. Pyyhi tahran keskustaa kohti välttääksesi levittämästä
likaa laajemmalle. Lopuksi huuhdellaan lika ja pesuaine
huolellisesti pois ja häivytetään kuivan ja kostean raja.
Käyttöohjevideo:
https://www.youtube.com/watch?v=7_wuTajSqAg

Softcare Tekstiilipesu on sisustustekstiilien pesuaine, joka
puhdistaa hellävaraisesti. Se toimii kaikenlaisiin yleisiin
tahroihin, esimerkiksi rasvaan, öljyyn ja kahviin.
Softcare Tekstiilipesu sopii kaikille vesipestäville tekstiileille.
Sillä voi varovasti puhdistaa myös kemiallista pesua vaativia
tekstiilejä, kunhan ensin tekee värin kestävyyskokeen pienelle,
mieluiten piilossa olevalle alueelle. Tuote on helposti
biohajoava, ei kuormita luontoa eikä vahingoita
pintamateriaaleja. Valmistajan antamia pesuohjeita on aina
noudatettava.
Puhdistusainetta sumutetaan tahraan tai pinnalle ja aineen
annetaan vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Sen jälkeen
pintaa pyyhitään puhtaalla, kostealla froteeliinalla kolmeen,
neljään kertaan käyttäen aina liinan puhdasta puolta. Älä
hankaa nyppyyntyvää pintaa voimakkaasti.
Lopuksi häivytetään kostean ja kuivan raja-alue pyyhkimällä
kostealla liinalla, jottei tekstiiliin jää vesirantua. Pyyhi
nukkapintaisen kankaan nukka yhdensuuntaiseksi. Puhdas,
hyvin kuivunut kaluste kannattaa suojata heti Softcare
Verhoilusuojalla.
Huonekalujen lisäksi pesuainetta voidaan käyttää myös
matoille, autonpenkeille sekä vaatteille ja tahranpoistoon
pyykin esikäsittelyssä. Vaikeille tahroille Softcare-sarjasta
löytyvät myös tahranpoistoaineet.

Sisustustekstiilien tahranpoisto
Softcare Tahranpoistajat 100 ml ja 300 ml
Tehokas yleistahranpoistaja, joka poistaa erilaiset tahrat, niin
vanhat kuin uudetkin. Sopii kaikille tekstiilimateriaaleille. Se
poistaa mm. öljy-, rasva-, veri-, kahvi-, ruoho- ja suklaatahrat.
Ei sisällä valkaisuaineita, fosfaatteja tai muita haitallisia
aineita.
Ainetta sumutetaan suoraan tahralle ja annetaan vaikuttaa
muutamia minuutteja. Voit tehostaa aineen vaikutusta
peittämällä tahran kuumalla liinalla. Sen jälkeen pyyhitään lika
huolellisesti pois kostealla froteella tai muulla pehmeällä
tekstiilillä kohden tahran keskustaa, näin vältytään tahran
leviämiseltä.
Tarvittaessa käsittelyn voi uusia. Lopuksi kostean ja kuivan
rajapinta häivytetään kostealla liinalla pyyhkimällä, jolloin
vältytään pesurenkaan muodostumiselta. Tuotetta voi käyttää
myös pyykkitahrojen esikäsittelyyn ennen konepesua.
Erikoistahranpoistaja myös viinitahroille.

Sisustustekstiilien sähköisyyden- ja hajunpoisto
Softcare Antistatic 300 ml
Sähköisyys aiheuttaa pölyn kerääntymistä ja ikäviä
sähköpurkauksia, joita ilmenee talviaikaan ja erityisesti kuivalla
pakkasilmalla. Käsittelemällä kalusteet Softcare Antistaticilla
ne saa pysymään ilman staattista sähköä pitkään. Älä suihkuta
pintaa liian märäksi, käsittelyn voi uusia tarvittaessa. Tuote on
väritön ja tahraamaton.

Softcare Hajunpoistaja 300 ml
Hajunpoistaja poistaa epämiellyttävät hajut tekstiilipinnoilta,
nahasta, ilmasta jne. Sumutetaan suoraan hajunlähteeseen,
jolloin tuote hajottaa hajua aiheuttavat molekyylit eikä
ainoastaan peitä hajua. Toimii orgaanisia ja kemiallisia hajuja
vastaan ja myös ilmanraikastimena. Allergisoimaton ja
myrkytön.

Sähköisyydenpoistaja poistaa tehokkaasti sähköisyyden
• erilaisista tekokuitukankaista
• silkistä
• villasta
• muovi- ja lasipinnoista
• monitoreista ja atk-laitteista
• sohvapöydiltä
• vaatteista
• juhla-asuista
• muilta sähköistyviltä tekstiilipinnoilta.

Hajunpoistaja toimii mm.
• eläinten eritteet
• tupakka
• vaatteet
• hiki
• wc/puucee
• agility-areenat
• koiranpedit
• kalanhaju käsistä
• urheiluvarusteet
• lenkkikengät

Käyttöohjevideo:
https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Käyttöohjevideo:
https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Sisustustekstiilien hoito
Kerro asiakkaalle
Softcare Mattosuoja pidentää teksiilien käyttöikää ja helpottaa
puhdistamista estämällä lian ja kosteuden imeytymisen kuituihin.
Suojatusta pinnasta tahrat lähtevät helposti pyyhkäisyllä. Se sopii
huonekalujen lisäksi autonpenkeille, vaatteille, pöytäliinoille jne.

Softcare Matonhoitopakkaus

Softcare Sisustustekstiilien pesuaine puhdistaa hellävaraisesti ja
tepsii kaikenlaisiin tahroihin, rasvaan, kahviin, suklaaseen ja jopa
kuulakärkikynän jälkeen. Se huuhtoutuu helposti pois ja sopii kaikille
vesipestäville tekstiileille. Sitä voidaan käyttää huonekalujen lisäksi
esim autonpenkeille, matoille, vaatteille ja pyykin esikäsittelyyn.
Softcare Tahranpoistaja irrottaa tehokkaasti vaativatkin tahrat
huonekaluista. Se sopii myös hankalille vaatetahroille.
Softcare Sähköisyydenpoistaja estää ärsyttävät pienet sähköiskut.
Sitä voi käyttää mm. huonekaluille, sohvatyynyille, autonistuimille,
vaatteille, sopii myös muovi- ja lasipinnoille.
Softcare Hajunpoistaja poistaa esim. eritteiden, tupakansavun ja hien
hajut huonekaluista, tekstiileistä ja urheiluvarusteista.
Tuotteiden käyttöohjeet: https://www.youtube.com/user/softcarefinland

Softcare Matonhoitopakkaus sisältää Mattosuojan
(500 ml) ja Tekstiilipesun (500 ml) sekä käyttöohjeet
ja froteeliinan.
Soveltuu myös pitkänukkaisten mattojen sekä
muiden tekstiilien hoitoon.

Softcare Power Wash 500 ml ja Liimanpoistoaine 300 ml
Softcare Power Wash kodin kaikille koville pinnoille suunniteltu
tehokas rasvaa ja likaa irrottava pesuaine. Sopii myös lattioille.
Sumuta suoraan pinnalle tai siivousvälineeseen ja pyyhi pinta
puhtaaksi. Vaikeissa kohdissa voit antaa aineen vaikuttaa
muutaman minuutin.
**
Softcare Liimanpoistoaine erilaisten liimatahrojenpoistoon
tarkoitettu aine.
Suihkuta liimaroiskeeseen ja anna vaikuttaa kunnes se irtoaa.
Pyyhi/kaavi irronnut liima pois pinnalta ja huuhtele vedellä.
Ravistettava.
**
Kaikki Softcaren pesuaineet ovat hyvin luontoystävällisiä,
hajoavat nopeasti luonnossa eivätkä vahingoita pintoja.
Power Washin käyttöohje:
https://www.youtube.com/watch?v=QGizZ2FCtSA
Liimanpoistoaineen käyttöohje:
https://www.youtube.com/watch?v=n8ITS1BVIMA

