
MAALATTAVIEN PINTOJEN 
ESIKÄSITTELY JA HUOLTOPESU

EsikäsittEly- ja pEsuainEEt



Pintojen puhdistaminen kannattaa aina, 
eikä likaista pintaa saa koskaan maalata

Ympäristöystävällistä 
puhdistustehoa

RENSA-tuoteperhe vastaa vaati-
vimpienkin pintojen puhdistustar-
peisiin. Valikoimasta löytyy sopiva 
tuote jokaiselle pinnalle, kaikentyyp-
pisiin käyttöolosuhteisiin. Uudet, 
edistykselliset pesuaineet tarjoavat 
erinomaista puhdistustehoa sekä 
ainutlaatuista käyttäjä- ja ympäris-
töystävällisyyttä. RENSA-tuotteiden 
ainutlaatuinen koostumus perustuu 
biohajoaviin pinta-aktiivisiin aines-
osiin, joiden toimivuus eri maalityyp-
pien ja alustojen kanssa on testattu.



Rensa supeR Maalipesu
Tehokas yleispesuaine rakennuksen kaikille pinnoille, 
maalauksen esikäsittelyyn niin sisä- kuin ulkotiloissakin. 
Helppo ja nopea käyttää. Ei vaadi huuhtelua – puhdistettu 
pinta on maalattavissa heti kuivuttuaan.

Sisäseinät ja -katot, kalusteet, ikkunanpuitteet, ovet, lattiat
Pakkauskoot: 1L, 1L sumutin ja 5L

Rensa FaCaDe Julkisivu- ja homepesu
Kaikkien ulkopintojen pesuun ja maalauksen esikäsit-
telyyn. Poistaa tehokkaasti lian, homeen, leväkasvustot 
sekä muut maalien tartuntaa haittaavat epäpuhtaudet. Ei 
vaurioita pihakasvillisuutta tai maalipintoja.

Puu-, betoni-, rappaus- ja vanhat maalipinnat jotka kestä-
vät vesipesua. Pakkauskoot: 1L ja 5L 

Rensa TeRRaCe Terassipesu
Erittäin tehokas esikäsittelyaine puuterasseille ja ulkoka-
lusteille ennen niiden puuöljykäsittelyä. Puhdistaa ja vaa-
lentaa poistaen tehokkaasti lian sekä home- ja leväkas-
vuston. 

Puiset terassilattiat, puiset ulkokalusteet.
Pakkauskoot: 1L ja 5L 

Rensa sauna saunapesu
Puhdistaa ja raikastaa saunan ja muut pesutilat helläva-
raisesti mutta tehokkaasti. Soveltuu käytettäväksi kaikille 
pesutilojen rakennepinnoille, mukaan lukien vanhat maa-
lipinnat. Laude- ja paneelipintojen esikäsittelyyn ennen 
suojausta/vahausta. 
Saunan ja pesuhuoneen puulauteet, paneelipinnat, laatta-
pinnat, maalipinnat. Pakkauskoot: 1L

Rensa RooF Kattopesu
Tiilikattojen ja pahoin likaantuneiden, aiemmin maalattu-
jen peltikattojen pesuun ennen maalausta. Poistaa tehok-
kaasti sekä lian että levä-, sammal- ja jäkäläkasvuston. 

Tiilikatto, maalattu peltikatto.
Pakkauskoot: 1L ja 5L

Rensa anTI-MouLD Homesuoja
Voimakas ja pitkävaikutteinen tiiviste home-, jäkälä-, sam-
mal- ja leväkasvuston poistoon rakennusten ulkopinnoilta.
Suojaa ja puhdistaa rakennuksen ulkopinnat, tiilikatot, pihakive-
tyksen, aidat jne. Helppo levittää pinnalle ja antaa sään puhdis-
taa kasvustot. Ei vaadi huuhtelua, jollei pintaa maalata. 
Katto, seinät, sokkeli, terassilattia, aita, pihakivetys. 
Pakkauskoot: 1L ja 5L

Rensa sTeeL peltipesu
Uuden peltikaton ja muiden sinkittyjen (galvanoitujen) 
teräspintojen esikäsittelyyn ennen ensimaalausta.

Maalaamaton peltikatto, sinkityt teräspinnat.
Pakkauskoot: 1L ja 5L



Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen 
perheyritys, jonka monipuolisesta tuotevalikoimasta 
löytyy maaleja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviaines-
pinnalle ja metallille, niin sisä- kuin ulkopinnoillekin.

Tinkimätön tuotekehitys, vahva kokemus ja jatkuva 
kouluttautuminen ovat tehneet Teknoksesta alan 
johtavan asiantuntijan. Laadukkaat tuotteemme 
ja hyödylliset vinkkimme ovat myös sinun käytet-
tävissäsi, kun haet kohteellesi parasta mahdollista 
lopputulosta. 
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Me teemme sen kestäväksi

maalineuvonta@teknos.fi
puh. (09) 5060 9550 (pvm/mpm)
www.teknos.fi

TeKnos oY     
Takkatie 3, PL 107
00371 HeLsinki     

www.facebook.com/teknos.fi


