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KC Suomen tuotteet on suunniteltu Suomen 

vaativiin olosuhteisiin. Kotimaiset huippuluokan 

tuotteet ammattilaisille takaavat maksimaalisen 

toimivuuden eri työtehtävissä. 



Pesu- ja 
puhdistusaineet 

KC Jytkypesu 
 

Tehokas kolmikomponenttinen 

tehopesuaine, joka on 

tarkoitettu kaluston 

tehokkaaseen ympärivuotiseen 

pesuun. Erikoisainesosien 

ansiosta tunkeutuu rasvaan, 

likaan ja pikeen äärimmäisen 

tehokkaasti. Sisältää 

kirkastevahaa. 

 

KC Teho Jytky  
 

V                              

                           

                                 

                                 

             , mutta ei 

vahingoita pintamateriaaleja. 

KC Teho Citrus 
 

Erittäin tehokas, ympäristö- ja 

työturvallinen vesiliukoinen 

rasvanpoistoaine, jota voidaan 

käyttää kaikille vesipesua 

kestäville pinnoille. 

Teollisuuden monikäyttöinen 

pesuaine, joka poistaa mm. 

pihkaa, lehtivihreää, nokea jne.. 

KC Teho Tornado 
 

Vahvasti hapan tehopesuaine. 

Tämän päivän kehittelyn tulos. 

Ei vahingoita maalipintoja, lasia 

tai herkkiä materiaaleja kuten 

alumiinia, kuparia ja messinkiä. 

Käyttäjä- ja pintaystävällinen. 

Poistaa kalkkikerrostumat ja 

rautaoksidin vaivatta. 

KC Siberia 
 

Hajuton tuulilasinpesuneste 

-70°C. Ei jätä kalvoa. 

 

 

 



KC Superdesi+ 
 

Klooriton desinfioiva pesuaine. 

Tuhoaa tekokkaasti bakteereja, 

homeita ja viruksia. Emäkset ja 

tensidit poistavat tehokkaasti 

rasvaa, proteiineja ja muuta 

likaa. Voimakas tiiviste. 

KC Yleispesu 
 

Lievästi emäksinen, tehokas 

yleispesuainetiiviste. Voidaan 

käyttää kaikille vettä kestäville 

pinnoille. Jättää pestyyn tilaan 

raikkaan tuoksun.   

 

 

 

 

 

KC Despesu 
 

Desinfioiva, neutraali pesuaine. 

Käytetään kohteissa, joissa 

vaaditaan erittäin korkeaa 

puhtaustasoa. 

KC Grillipesu 
 

Voimakas grillien ja uunien 

pesuaine. Hyytelömäinen ja 

pysyy hyvin pystysuorilla 

pinnoilla.   

 

 

TEHO Ceranet 
 

Erittäin tehokas, hankaava, 

voidemainen, ammattikäyttöön 

suunniteltu emalin, teräksen, 

alumiinin, kuparin, messingin, 

pronssin, lasikuidun ja muovien 

puhdistus- ja kiillotusaine. 

TEHO Odor Stroyer 
 

Käyttövalmis nestemäinen 

hajunpoistaja ja puhdistusaine 

pinnoille ja tekstiileille. Tuhoaa 

hajut biologisesti ja tehoaa jopa 

vaikeisiin lemmikkieläinten 

eritteiden hajuihin. Voidaan 

käyttää myös orgaanisten 

tahrojen poistoon matoista, 

pyykistä ja muista pestävistä 

kuiduista. Ei lisättyjä 

väriaineita. 



TEHO Sitrus Vaahto 
 

Erittäin tehokas ja 

monikäyttöinen kovien pintojen 

puhdistusvaahto. Muodostaa 

valkoisen erittäin peittävän 

vaahdon, joka poistaa nopeasti 

rasvaa ja likaa ja pyyhkiytyy tai 

huuhtoutuu täydellisesti.  

 

Teollisuuspesu ja 
rasvanpoisto 

KC EL-2 Erikoisliuotin  
 

Rasvanpoistoliuotin. Käytetään 

raakana, mutta huuhtoutuu 

helposti emulgointiaineen 

ansiosta. Liuottaa nopeasti 

erilaisia öljyjä, rasvoja ja 

vaseliineja. Moottorien ja osien 

pesuun sekä  kaluston 

esipesuun. 

 

Degreaser 
 

Tehokas, nopeasti haihtuva 

puhdistusliuotin, joka jättää 

rasvattoman, puhtaan ja kuivan 

pinnan. Käyttökohteet: kytkimet 

ja jarruosat. Metalli-, lasi- ja 

keramiikkapinnat. Useimmat 

kumi-, muovi- ja maalatut 

pinnat. Koneet, laitteet, 

moottorit ym. 

Osienpesujauhe 
 

Vahvasti emäksinen 

puhdistusjauhe korjaamoiden 

osienpesukoneisiin. Antaa 

puhdistetuille pinnoille 

hetkellisen korroosiosuojan. 

Matalavaahtoinen. 

TEHO Super Lattiapesu 
 

Erittäin tehokas hankaava 

puhdistusaine 

teollisuuslattioiden, autohallien, 

ym. vaikeiden lattiapintojen 

puhdistukseen. Vähän 

vaahtoava, biohajoava ja 

soveltuu käytettäväksi 

lattianpesukoneissa. 

  



Tekniset aerosolit  

 Sitkostettu vaseliinispray 

 Kitkaspray 

 Kylmäspray 

 Palamaton paineilma 

 Leikkuuöljy 

 Desinfiointispray 

 Synteettinen 

elintarviketeollisuuden 

rasva 

 Synteettinen 

elintarviketeollisuuden 

voiteluöljy 

 Käsiensuojavaahto 

 Avohammasrasva 

 Asennusvoiteluaine 

 Vuodonilmaisin 

 Car Evi Lasinpesuspray 

 Silikonispray 

 Kuivavoiteluaine 

 Teflon voiteluaine 

 Hitsausspray 

 Jarrucleaner 

 Sinkkispray 

 RST puhdistus- ja 

kiillotusaine 

 Tiivistejäänteiden 

poistoaine 

 Tervaspray 

 Tarranpoistospray 

 

 

 

 

KC Kapillaari 
 

Syvälle tunkeutuva, 

nopeavaikutteinen ja voiteleva 

irrotusaine. Erittäin tehokas 

kiinnijuuttuneiden kierteiden 

avaamiseen. Myyntimenestys! 

 

 

 



Käsienpesu ja 
ihonhoito 

KC Silkki-iho 
 

Aloe vera käsi- ja vartalovoide. 

Nopeasti imeytyvä silkin 

pehmeä ihovoide. Miellyttävä 

tuoksu. 

 

KC Silkki-pesu 
 

Aloe veraa sisältävä, 

kosteuttava nestesaippua käsille 

ja koko keholle. 

 

Swarfega Heavy 
 

Tehokas käsienpuhdistusgeeli, 

joka sisältää mikropolyrakeita 

ja ihoa hoitavia aineita, jotka 

säilyttävät ihon 

rasvatasapainon.  

Hand Cleaner 
 

Tehokas pastamainen 

käsienpuhdistusaine, joka ei 

sisällä liuottimia, alkaaleja eikä 

silikonia. 

Instant FOAM 
 

Vaahtomainen käsien 

desinfiointiin tarkoitettu tuote, 

joka vaikuttaa nopeasti tappaen 

99,99 % yleisimmistä 

bakteereista. Täyteläinen vaahto 

pysyy hyvin käsissä ja kuivuu 

nopeasti. 

Black Box 
 

Tehokkaat 

käsienpuhdistusliinat. Kestää 

pakkasta -34°C. Puhdistaa kädet 

ilman vettä. 

 



Wunder Wipes Pro 
 

Tehokas puhdistuspyyhe, joka 

puhdistaa öljyä, rasvaa, maalia, 

silikonia, painoväriä, PU-

vaahtoa, nokea, tiivistysaineita 

yms. Desinfioiva: tappaa 99,9% 

bakteereista. 

 

 

 

 

 
 
Kiinteistöjen 
huoltotuotteet 

KC Jääkilleri -50 
 

Raemainen jäänsulatusaine. 

Toimii tehokkaasti alhaisissa 

lämpötiloissa. 

KC  Jääkilleri -35 
 

Hiutalemainen jäänsulatusaine. 

ei kantaudu sisätiloihin. 

KC Jääkilleri neste -50 
 

Nestemäinen jäänsulatusaine. 

Biologisesti hajoava. 

KC Raerassi 
 

Tehokas kaksitoiminen 

putkenavausaine 

KC Putkitornado 
 

Nestemäinen, erittäin voimakas 

putkenavausaine, joka on 

kehitetty viemäriputkistojen 

tehokkaaseen puhdistukseen ja 

kunnossapitoon. 

KC Hajulukko 
 

Tarkoitettu putkistoihin, 

lattiakaivoihin, hajulukkoihin 

jne. estämään veden haihtumista 

ja hajuja. 

TEHO Air Max 
 

Omenan tuoksuinen hajujen 

neutralointiaine ja 

ilmanraikastin. 

 



PutkiBioPlus 
 

Ammattikäyttöön suunniteltu 

biologinen rasvanerottimien ja 

putkistoiden puhdistus- ja 

kunnossapitoaine. Poistaa 

epämielyttävät hajut. 

KC Rikkavex 
 

Rikkakasvien torjunta-aine. 

KC Rihmastovex 
 

Sammaleen ja leväkasvuston 

poistoaine. Antaa pitkäaikaisen 

suojan. 

TEHO Töhryn Poistaja 
 

Erittäin tehokas graffitien ja 

töhryjen poistoaerosoli. Poistaa 

nopeasti pinttyneimmät ja 

sitkeimmätkin töhryt mm. 

aerosolimaalit, huopa- ja 

kuulakynän jäljet, huulipunan, 

musteet, tarraliimat ja liimat. 

Soveltuu useimmille koville 

pinnoille kuten 

keraaminenlaatta, lasi, metalli, 

alumiini, linoleumi jne. 

 

Asfaltinpaikkausaine  
 

INSTAMAK on heti valmis, 

suoraan kuljetusastiasta 

paikkauskohteeseen 

kaadettavaksi tarkoitettu 

kylmämassasekoite, jonka 

toimivuus perustuu bitumin, 

polymerien ja joidenkin 

erikoisliimojen sekä 

lisäaineiden yhdistelmään. 

 

Imeytysaineet ja 
öljyntorjunta 

KC Sahara 
 

Palamaton nopeatehoinen 

imeytysrae öljyille, rasvoille, 

hapoille ja maaleille. Voidaan 

käyttää kaikilla kiinteillä 

pinnoilla sisällä ja ulkona. 

Vesitiivis erittäin kestävä 60L 

pakkaus, joka sisältää 

levittimen. 

 



KC Oil Only matto 0,4x50 m 
 

Vettä hylkivä imeytysmatto 

öljypohjaisten nesteiden 

imeyttämiseen (öljy, 

bensiini,diesel jne.). Oil Only 

matot on vahvistettu 

molemmilta puolilta 

pintakerroksella, jonka ansiosta 

arkki kestää yliajon, kävelyn ja 

seisomisen. Imeytyskyky on 20-

kertaa painoon nähden, yksi 

pakkaus imee 253 litraa.  

KC Universal matto 0,4x50 m 
 

Kaikkien nesteiden 

imeyttämiseen (öljy, vesi, 

liuottimet, kemikaalit 

leikkuunesteet, jäähdytinnesteet 

jne.). Molemmilta puolilta 

vahvistettu pintakerroksella, 

jonka ansiosta kestää kovaa 

kulutusta. Imeytyskyky 20-

kertaa painoon nähden. 

KC Oil Only arkki 40x50 cm 
 

Pakattu käytännöllisiin 

arkkeihin. Samat oninaisuudet 

kuin oil only matossa. Imukyky 

110 ltr/pkt. 

KC Universal arkki 40x50 cm 
 

Pakattu käytännöllisiin 

arkkeihin. Samat ominaisuudet 

kuin universal matossa. 

Imukyky 110 ltr/pkt. 

TEHO Liquidry  
 

Erittäin tehokas vesipohjaisten 

nesteiden imeytysaine, joka 

                  “     g  ” 

kuten virtsan, oksennuksen, 

veren, virvoitusjuomat, jne. 

puoli-kiinteäksi geeliksi. 

Imeyttää 50-120 kertaisesti 

oman painonsa verran nestettä. 

Sulkee välittömästi pahat hajut 

ja jättää jälkeensä raikkaan 

tuoksun. 

 

 



Liimat ja Lukitteet 

 Epoksiliima 

 Polyuretaaniliima 

 Metakrylaattiliima 

 Pikaliima 

 Hajuton pikaliima 

 Musta Pikaliima Elastinen 

 Moottorisilikoni 

 Tasotiiviste 

 Putkikierretiiviste 

 Hydraulilukite 

 Laakerilukite High 

 Kierrelukite Medium 

 Kierrelukite High 

 Epoksikitit 

 

Muut tuotteet 

BIRCHMEIER Paineruiskut 
 

Ammattikäyttöön tarkoitetut 

teollisuusruiskut ja sumuttimet 

 Käsisumuttimet 

 Paineruiskut 

 Reppuruiskut 

 Vaahdottimet 

Liukuesteteipit 

Työvaatteet 
 

Protect työvaatteet 

Työsormikkaat 
 

Vuorittomat/vuorilliset, Latex-, 

Nitriili-, PVC-, ja muut 

erikoiskäsineet 

Hitsaajan käsineet ja 

työrukkaset  

Turvakengät ja muut 

suojaimet 

Taskulamput 
 

Markkinoiden tehokkaimat 

LED-käsivalaisimet, LED-

otsavalaisimet ja LED-työvalot 

 

 



Voitelurasvat 

Morris K2EP Lithium 

Complex 

Tappi- ja laakerirasva 

Korkealuokkainen, 

monikäyttöinen 

litiumkompleksirasva. Soveltuu 

teollisuuden ja autoteollisuuden 

eri kohteisiin. K2EP on erittäin 

hyvin kiinnitarttuva rasva ja 

tarjoaa suorituskykyä. 

Pidennetyt voiteluvälit vaikeissa 

olosuhteissa ja erilaisissa 

käyttökohteissa. EP-

lisäaineistus takaa korkean 

paineenkeston ja vahvan 

voiteluainekalvon. 

Calsium LF – Tappirasva 
 

Calsium perustainen 

voitelurasva vedelle alttiisiin 

rasvavoitelukohteisiin. 

Sitkoisuutensa ansiosta soveltuu 

hyvin tappirasvaksi maatalous- 

ja metsätalouskoneisiin sekä 

maanrakennuskoneisiin ja 

kuljetuskaluston alustan 

voitelukohteisiin. Soveltuu 

myös raskaaseen käyttöön. 

KPV.00 – Keskusvoitelurasva 
 

Kalsium perustainen NLGI-00 

jäykkyyden (puolijuokseva ) 

rasva keskusvoitelulaitteille. 

Erittäin hyvä kylmiin (jopa -50° 

C) ja kosteisiin olosuhteisiin. 

Soveltuu maa-ja metsätalouden, 

maanrakennuskoneiden ja 

kuljetuskaluston 

keskusvoiteluun. 

 

Voiteluaineet  

Meiltä huippulaadukkaat keski-

eurooppalaiset North Sea 

Lubricants voiteluaineet 

 

KC Suomen voiteluaine 

asiantuntijasi. 

Jere Vuojus  040 187 0430 



 

 

KC SUOMI ON TEKNISEEN 

TUKKUKAUPPAAN ERIKOISTUNUT YRITYS  

 Yhtiö valmistaa, maahantuo, myy ja edustaa eri alojen johtavia 
tuotteita suoraan loppukäyttäjille 

 Henkilökunnallamme on alalta vajaan 20 vuoden vankka 
työkokemus 

 Asiakkaitamme ovat yritykset ja yhteisöt jotka haluavat laadukasta 
palvelua sekä alan huipputuotteita huoltoon, kunnossapitoon, 
tuotantoon sekä korjaamotoimintaan 

 Pääkonttorimme sekä varastomme sijaitsevat Oulussa, Ruskon 
teollisuusalueella 

 Yhtiömme hyvät ja luotettavat päämiessuhteet sekä laaja 
hankintarengas, takaavat nopeat toimitukset joka puolelle Suomea. 
Keskittämällä hankintasi meille saat paljon taloudellisia ja 
toiminnallisia etuja 

KUNNOSSAPIDON 

LAATUTUOTTEET 

 Oy KC Suomi & Co  Tapsitie 6 90620 Oulu 

  myynti@kcsuomi.fi    040 962 6530    www.kcsuomi.fi 

 

www.kcsuomi.fi 


