
 

SWIPE
PUHASTUSSARI

•	 SWIPE	–	aluseline üldpuhastusaine
•	 SOMTHIN´ELSE	–	neutraalne puhastusaine
•	 BRITE	–	happeline puhastusaine
•	 SWIPE	Magic	–	puhastus- ja hooldusaine
•	 SWIPE	Auto	Wash	&	Wax
•	 CRYSTAL	–	pulbriline nõudepesuvahend
•	 RINSE	AID	–	nõude loputusvahend
•	 CLEAN	MACHINES	–	kodumasinate puhastusaine
•	 HAND	DISH	–	käsitsi nõudepesuvahend
•	 MIFI	–	mikrokiust puhastusvahendid

Swipe Eesti OÜ
tel +3726466064

www.swipe.ee

Sinu esitleja:



SWIPE	PUHASTUSSARI	–	KODU	ÜLDPUHASTUS

SWIPE
• PIHUSTA

• LASE MÕJUDA 
• EEMALDA MUSTUS 

NIISKE LAPIGA
• VAJADUSEL 

LOPUTADA Swipe on toodetud Belgias või Prantsusmaal

SWIPE –  
ALUSELINE ÜLDPUHASTUSAINE-

KONTSENTRAAT pH u. 11,5-12,0

SWIPE on kõrgelt kontsentreeritud biolagunev ja veel baseeruv sünteetiline aluseline 
üldpuhastusvahend, mis laguneb looduses täielikult.

SWIPE kasutatakse tavaliselt pihustatuna. Enne kasutamist lahjendatakse eranditult 
ja alati ainult veega. Biolagunevad puhastusvahendid lagunevad looduses täielikult ja 
seega ei reosta jõgesid ja järvi.

Lahjendamiseks ja kasutamiseks on olemas mugav kolme pudelpihusti sari (500ml) eri 
lahustele. 

Miks on SWIPE eriline?
Kui me vaatleksime SWIPE molekuli mikroskoobi 
all, näeksime,et see sarnaneb kriidi molekuliga 
– üks ots haakub veega (seetõttu ongi ta veel 
baseeruv) ja teine ots rasvaga. Seda kutsutakse 
emulsiooniks. Järgnev on aga täiesti hämmastama 
panev: SWIPE´is olev leelis muudab eemaldatud 
rasva seebitaoliseks ja igast SWIPE molekulist saab 
justkui väike küürija, mis puhastab hämmastava 
kiirusega.

1 liitrist SWIPE üldpuhastusaine-
kontsentraadist saad:
10 pudelitäit (500ml) tugevat SWIPE-lahust või

50 pudelitäit (500ml) normaalset SWIPE-lahust või

400 pudelitäit (500ml) lahjat SWIPE-lahust

Pihustamismeetod on odav ja mugav viis koristada. 
Ei vaja nühkimist ega harjamist, pihusta vaid 
SWIPE-i, lase mõjuda, eemalda mustus niiske 
lapiga ja kuivata. SWIPE ei sobi marmorpindadele, 
marmorile kasuta neutraalset Somthin´Else.
SWIPE pakendi maht 1L.
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SWIPE on mitmekülgne
KASUTAMINE
TUGEVATOIMELINE
SWIPE-lahus 
Lahjendus 1:5-le
pH 11

NORMAALNE 
SWIPE-lahus
Lahjendus 1:25-le
pH 10,5

NÕRK 
SWIPE-lahus 
Lahjendus 1:200-le
pH 10,5

 eriti määrdunud, 
rasvased pinnad

 ahjud ja pliidid
 rasvafiltrid
 grillid, kaminad
 krobelised värvitud 

kiviseinad (majade ja 
trepikodade sise-ja 
välisseinad)

 kivipõrandad
 tugevalt määrdunud 

ventilatsiooniavad
 põhjakõrbenud 

kööginõud
 ahjuvormid
 puuvilja- ja marjaplekid
 masinad, mootorid
 autod, ja autode 

rehvid, rattad ja 
hooldustöökojad

 haagis-suvilad
 suusaboksid
 töömasinad ja 

tööriistad
 paadid (klaaskiud) ja 

paatide masinaruumid
 kuivamata värvipintslid
 õlitsisternid
 muruniidukid
 plastmassist aiamööbel
 plekkkatused ja hallid
 vaha eemaldamiseks 

põrandalt
 hauakivid

 sobib igapäevaseks 
puhastamiseks - 
põrandad, seinad, 
laed, uksed

 värvitud seinad, uksed, 
laed, aknaraamid, 
radiaatorid, 
trepikäsipuud

 pestavad tapeedid
 lakitud pinnad
 laste mänguasjad
 kahhelpinnad, 

emailpinnad
 vannitoa sisustus
 ventilatsiooniavad
 köögitehnika, 

külmikud ja 
mikrolaineahjud (nii 
seest kui väljast, ka 
kummiliistud)

 vaibad
 pehme mööbel
 autopolstrid, 

kummimatid, istmed
 kontoritehnika
 vinüülpinnad
 pleki eemaldus 

(pihusta määrdunud 
kohad riietel enne 
pesumasinasse 
panemist), N. 
küünlarasv särgilt, 
tindiplekid vaibalt

 plastikuga kaetud 
plekkatused, 
räästarennid, 
aknaplekid, plekkhallid

Ei sobi marmorpindadele.

Ettevaatlikku puhastamist 
nõudvatele pindadele, 
üldiseks tolmuvõtmiseks.
 Aknad (mitte pesta 

päikese käes)
 peeglid
 prilliklaasid
 televiisoriekraanid
 kristall-lühtrid
 ehted
 ka vaskesemed
 kroomitud esemed
 roostevaba teras
 auto tuuleklaas 

ja tuuleklaasi 
pesuvedelikuks (ainult 
suvisel ajal)

 värviga kaetud pinnad
 parkettpõrandad
 ribikardinate puhastus
 taimekahjurite tõrje 

aias

Veel 
üks liiter 

aknapesuainet
Kui SWIPE-

kontsentraadipudel saab 
tühjaks, siis täida see veega 
ja saad veel ühe liitri 
aknapesuainet. SWIPE-ga 

pestud akendele ei jää 
veeauru.
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SOMTHIN’ELSE
• NIISUTA

• LASE MÕJUDA 
• VAJADUSEL 

LOPUTA
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SOMTHIN’ELSE –  NEUTRAALNE
 PUHASTUSAINE-

KONTSENTRAAT, pH 7,0-7,5

SOMTHIN’ELSE (S’E) on pehme, tõhus, mitmekülgne puhastusaine-kontsentraat, 
mis lahjendatakse alati enne kasutamist veega.

S´E sobib eriti hästi nõudepesuvahendiks käsitsi pesemisel ning õrnade pindade ja 
looduslike materjalide (puit, nahk, marmor) üldpuhastuseks. 

SOMTHIN’ELSE sobib ka koduloomade šampooniks. Ei tekita kestendust, kõõma.

S´E pakendi maht on 1L. Doseerimiseks ja lahjendamiseks pakume sobivat 500 ml 
lahjenduspudelit. Ja peale selle on sel meeldiv lõhn ja imeilus roosa värv.

KASUTAMINE
SOMTHIN´ELSE lahus sobib hästi:
1 osa S’E + 3-4 osa vett

 käsitsi nõudepesuvahendiks – hoiab käsi

 üldpuhastusaineks õrnadele pindadele – puidule, 
laminaadile, nahkmööblile, keraamilisele pliidile

 parkett-, kork-, plastpõrandate puhastamiseks 
(annab läike)

 puit-, melamiin-, kahhel- ja marmorpindade(ei 
eemalda marmori loomulikku rasva) 
puhastamiseks

 akende pesuks

	 hea vahend matkajatele, turistidele – aine toimib 
külmas ja soojas vees, samuti merevees

 koduloomade šampooniks – koerad (hoiab ära 
kõõma tekke), kassid, hobused

 eriline vahend autode ja haagissuvilate 
pesemiseks

 käte määrdumise kaitseks ja määrdunud käte 
pesemiseks

 siidpesu leotamiseks ja pesemiseks

 laste vannivahuks

Õrnade pindade puhastamiseks

1 liitrist Somthin´Else puhastusaine-
kontsentraadist saad:
10 pudelitäit (500ml) Somthin´Else-lahust

HOIATUS! Toode vahutab. 
Mitte kasutada pesu- ja nõudepesumasinas.
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SWIPE’ELSE
SWIPE’ELSE (tugev SWIPE)
1 osa SWIPE kontsentraati+
1 osa Somthin’Else kontsentraati+1 osa vett

Efektiivne lahus
  eriti saastunud ja rasvastele pindadele

  tugeva mustuse eemaldamiseks riietelt 
  või kõvadelt pindadelt (proovi riide värvikindlust 

varjatud kohas)

Plekkide ja tugevalt määrdunud pesu pesemisel soovitame 
kasutada koos pesupulbriga. Õliste riiete, spordidresside, 
sokkide pesemiseks. 

Sobib ka pesu leotamiseks.

Doseerimiseks ja lahjendamiseks pakume 500ml 
lahjenduspudelit.

BOU BOUL käsn
BOU BOUL käsn on 
efektiivne abivahend rasvaste, 
tugevalt määrdunud pindade 
ja sissesööbinud mustuse 
puhastamiseks, näiteks 
roostevabadelt teraspindadelt.

BOU BOUL’i  valmistamisel 
on kasutatud salajast 
metallide kooslust, mis teeb 
selle roostevabaks ja väga 
vastupidavaks. 

Õigel kasutamisel ei kriibi kõvasid 
pindasid.

Puhastatav pind peab olema 
niiske. Puhastamisel kasutage 
vett, soovitavalt pesuainet.

Bou Boul on toodetud Hispaanias.
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BRITE
• PIHUSTA

• LASE MÕJUDA 
• LOPUTA VEEGA
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BRITE –  
HAPPELINE 

PUHASTUSAINE-
KONTSENTRAAT, PH 1,0-1,5

BRITE on vedel, happeline puhastusainekontsentraat, mis lahjendatakse enne kasutamist 
veega. BRITE on lubja-, rooste- ja alumiiniumsadestuste eemaldamiseks. Sadestusi ei ole 
võimalik eemaldada neutraalsete ja aluseliste ainetega. 

BRITE sisaldab mitmeid erinevaid happeid ja seetõttu on ta mõju mitmekülgne ning 
efektiivne. BRITE on eriline happeline puhastusaine, mida ei ole tarvis neutraliseerida. 
Veega loputamisest piisab.

Toimimise aeg on 1 minutist kuni 1 tunnini, sõltuvalt sellest, kui määrdunud puhastatav 
pind on. Puhastatavad pinnad niisutatakse enne töötlemist ja loputatakse pärast 
töötlemist hoolikalt.

Kasuta vahustavat pihustipudelit, siis BRITE püsib kauem puhastataval pinnal ja mõju on 
tõhusam.

Brite pakendi maht on 1 L. Puhastades BRITE-ga kasutage kindaid.

BRITE mõjub efektiivselt

1 liitrist BRITE puhastusainekontsentraadist 
saad:
10 pudelitäit (500ml)  tugevat BRITE-lahust

20 pudelitäit (500ml)  normaalset BRITE-lahust

40 pudelitäit (500ml) nõrka BRITE-lahust

 
Vaskeseme läigestamine:
Niisuta puhastatav pind esmalt veega, seejärel pihusta 
nõrka Brite-lahust ühtlaselt kogu läigestatavale pinnale, 
lase mõjuda. Puhasta pesulapi- või paberiga, vajadusel 
pihusta ainet uuesti. Puhasta lapiga ja loputa hoolikalt. Toimi 
samamoodi messingeset kirgastades.

Vannitoad
Vannitoa seintele ladestunud mineraal ained soodustavad 
seente ja bakterite paljunemist. Korralik puhastamine 4 korda 
aastas kõrvaldab setted ja hoiab vannitoa puhtana. 

WC-poti pesemine: sulge vesi, lase veest tühjaks, pihusta 
tugevat Brite-lahust, lase mõjuda, eemalda harjaga rooste jm. 
sadestused ja loputa. Uue vajaduse korral toimi samamoodi.

Ummistunud dušisegisti sõela puhastamine: pihusta sõelale 
tugevat Brite-lahust. Lase mõjuda ja loputa.
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KASUTAMINE

Tugev BRITE-lahus 

(1 osa BRITE’i + 4 osa 
vett)

Normaalne BRITE-lahus

(1 osa BRITE’i + 9 osa 
vett)

Nõrk BRITE-lahus

(1 osa BRITE’i + 19 osa 
vett)

Eriti raskete setete ja 
rooste eemaldamiseks

 mineraalsadestused

 WC-pott

 Kraanikauss

 WC-veepaak

 Kraanikausi sõel

 Dušisegisti sõel

 Kroomitud, kergelt 
roostesed pinnad

 Auto 
alumiiniumveljed

 Jalgrattad

 Kahhelpinnad

 Sauna klaasuksed

 Veekraanide 
ümbrused

 Messingist või vasest 
kaminaesine

 Muud messing- 
ja vaskpinnad, 
roostevabad 
teraspinnad

 Roostene riietus

 Pesumasina puhastus

 Praeahjud (abiks Bou 
Boul)

 Plaatide vuugitäidiste 
puhastamiseks

 Messing- ja vaskehted

HOIATUSED
Tavalise pihustiga pihustamine võib ärritada hingamisteid.
Ei soovitata emailpindadele.Tugev lahus võib pehmendada kahhelplaatide vuugitäidet. 
Selle vältimiseks tee vuugitäide enne Brite pihustamist märjaks.
Mõjumise aeg mõnest minutist kuni 60 minutini.

Sanit’Else-lahjenduspudel 500ml

Sellesse lahjenduspudelisse võid kergelt valmistada lahuse sanitaarpindade 
igapäevaseks puhastamiseks.

Lahus:
Vala pudelisse 1/3 Brite kontsentraati + 1/3 Somthin´Else kontsentraati + 
1/3 vett. Loksuta alati enne kasutamist. Ja sul on valmis puhastusaine.

Pudelil on hea kergeltkasutatav kork.
Sobib igapäevaseks puhastuseks - WC, vannid, kraanikausid, dušikabiinid. 

Kanna puhastatavale pinnale, lase toimida paar minutit, puhasta kergelt 
ja loputa. 
Sügavamale imendunud mustuse eemaldamiseks kasuta ainult Brite-
lahust.
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Lahusest 
jätkub 
250 

pesukorraks.

Swipe Fresh on toodetud Taanis.

SWIPE FRESH –
Swipe Fresh on kontsentreeritud vedelgeel puu-ja juurviljade pesemiseks enne nende 
tarvitamist.

Lahus:
1 osa Freshi ja 4 osa vett ehk 10 ml vahendit+2 liitrit vett. 

Viljade kasvatamiseks kasutatavad pestitsiidid ei tule maha ainult kerge märgpuhastuse 
(loputuse) korral. Olenemata sellest kas puuviljad, marjad ja köögivili tulevad oma aiast, 
ostate turult või kauplusest, ei tohiks neid kunagi süüa pesemata. Ka kooritavad puu-ja 
juurviljad pese enne koorimist. Seisukoht, et piisab vaid näiteks õunte pesemisest, on 
ekslik. Paljud ained on kogunenud maapinnast vilja sisse koore alla. 

Swipe Fresh aitab vähem kui paari minutiga vabaneda kogu sellest mustusest, väetistest, 
bakteritest ja pestitsiididest viljade pinnal ja koore all. 

KASUTAMINE: Tehke lahus 1:4 ja leotage 
vilju lahuses paar minutit. Lahusest välja võttes 
loputage nad puhta veega üle.

Lahuse tegemiseks pakume käepärast lahjendus-
pudelit.
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TÄHTIS: 
Loksuta pudelit korralikult 
enne kasutamist. 
Kasuta vaid kuivi seen-
käsnu. Puhasta seen iga 
kasutamiskorra järel.

Swipe Magic on toodetud Prantsusmaal.

SWIPE Magic –  PUHASTUS- JA HOOLDUSVAHEND 
100ML

Swipe Magic on valmistatud looduslikest, mittepõlevatest ja mittesaastavatest 
toorainetest. Magic on silikoonpõhjaline toode. Sisalduses kasutatud looduslikud 
silikoonid on samad, mida kasutatakse kosmeetikas.

Swipe Magic on parim viis puhastada ja kaitsta mööbliesemeid. 

Swipe Magic on toode, mis üksnes ühel kasutamiskorral eemaldab tolmu, annab 
läike ja kaitseb puhastatavat pinda. 

Tänu püsivatele omadustele annab pindadele pikaajalise kaitse tolmu eest. Kui 
kasutatakse Swipe Magic´ut, siis pinnale ei moodustu ”lisakorruseid”. See annab pinnale 
läike, kuna eemaldab ka kõige peenemad tolmuosakesed pinnalt. Tulemus on loomulik, 
kauakestev ja saadakse ilma vaevata. Swipe Magic´u abiga on puhastatud pindadel 
vähem sõrmejälgi ja samuti on koristamine ning puhtuse hoidmine kergem, samas aga 
rohkem läiget ja ilu. Tekitab puhastatud pinnale kaitsekihi UV- kiirguse eest.

NB! Swipe Magic´us kasutatakse mehhaanilist protsessi pindade puhastamiseks ja tolmu 
eemaldamiseks pindadelt: puu, lamineeritud puu, plastmass. 

Puhastamine põhineb mehhaanilisel protsessil, kus eriline tihe polüuretaankäsn tekitab 
hõõrdumisel staatilise elektri, mis aktiveerib Swipe Magic’u.

KASUTAMINE
Swipe Magic on eriti konsentreeritud toode ja seepärast on seda 
majanduslikult kasulik kasutada. Vaid mõni tilk seen-käsnale on 
piisav kogus suure pinna puhastamiseks. 

Loksuta pudelit korralikult kuni vedelik muutub piimjaks. 
Kontrolli, et pinnad, mida soovid puhastada, oleks täiesti 
kuivad. Tilguta paar tilka Magic´ut erilisele käsnale. Pigista 
paar korda käsna, et toode leviks sellesse. Vahendit ei tohi 
panna liiga palju. Kanna puhastatavale pinnale. 

Iga kasutamiskorra järel puhasta seen hoolega SOMTHIN’ELSE-
ga, loputa korralikult ja lase kuivada. 

KASUTUSALAD:
 puit-, vinüül-, plast- ja 

melamiinpinnad
 roostevabast terasest pinnad (lifti 

uksed, köögi õhupuhastid)
 nahkmööbel ja- esemed
 arvutid ja töölauad
 TV korpused, videod, raadiod,
 cd-riiulid jne
 kingade viksimine, läigestamine
 ribikardinad
 raamaturiiulid
 pildiraamid
 auto plastpinnad, nt armatuurlaud
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Auto Wash & Wax on toodetud Hollandis.

MÕJUST
Auto Wash & Waxil on mitmeid eriomadusi. 

• See sisaldab hoolikalt tasakaalustatud pindaktiivseid aineid, mis 
on tõhusad tolmu ja mustuse eemaldamiseks auto pinnalt. Segu 
eemaldab tõhusalt rasva, õli ja kütteaine jääke. See mitmekülgne 
pindaktiivsete ainete segu teeb Auto Wash & Waxist ühe parima 
autošampooni. 

• Vahu stabiliseerija annab vahule hea püsivuse ka kõige mustematel 
pindadel.  

• Wash & Waxis kasutatud silikoonipõhine ja looduslik vaha kaitseb 
auto pinda. Looduslik vaha on hästi tuntud vaha. See silikooni 
ja vaha kooslus tungib ka kõige peenematesse pragudesse/
pooridesse moodustades pehme pinna ja õhukese kaitsekihi kogu 
auto pinnale. Õhukese kaitsekihi ülesandeks on kaitsta värvipinda 
õli, rasva ja vee kahjulike mõjude eest. 

• Sisaldab ka päikesekaitseainet, mis kaitseb värvitud pindasid 
päikese pleegitava toime eest.

• Sisaldab ka roostevastast ainet, mis annab lisakaitse rooste 
tekkimise vastu. 

• Kaitsekilet tekitav aine moodustab mustuses olevate 
metallisooladega veeslahustuvaid ühendeid  ja nii hoiab ära 
setete moodustumise pestud pinnale. 

• Sisaldab lisaks erilist vaha, mis kinnitub vaid nendele pindadele, 
mida poleeritakse. Teistele pindadele vaha ei jää. Auto Wash & 
Waxi vahad ei kleepu puhtale klaaspinnale.  

SWIPE AUTO WASH & WAX 
Autode ja muude metallpindade puhastus- ja vahatamisaine, mis ei jäta vahakihti 
klaasidele. 

AUTO WASH & WAX peseb ja vahatab auto värvitud, kroom- ja lakkpinnad 
klaaspindasid määrimata. See kaitseb pindasid päikesekiirguse ja rooste eest. 
Sobib kasutamiseks ka purjepaatide, vagunelamute, mootorrataste, mootorsaanide jne. 
hooldamisel.
Auto Wash & Wax`i pakendi maht on 500 ml.

KASUTAMINE
Lisa korgitäis Swipe Auto Wash & Waxi umbes 5 liitrisse sooja vette. Pese auto selle 
seguga soovitavalt varjus, et takistada auto liiga kiiret kuivamist. Loputa auto ja lase 
kuivada. 
Kui viimased veepiisad on auto pinnal veel nähtavad, siis poleeri auto niiske lapiga. 
Ära kasuta poleerimiseks kuiva lappi, kuna kiud jäävad vahasse kinni enne kui pind on 
täielikult kuivanud. 
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Siistix on valmistatud Soomes. 

SIISTIX-puhastusseen
SIISTIX-puhastusseen töötati esialgu välja lemmikloomade karvade eemaldamiseks 
erinevatelt pindadelt nagu auto voodritelt, lemmiklooma magamisalustelt, mööblilt, 
vaipadelt jne. Hiljem on talle leitud ka mitmeid muid kasutamiskohti nii kodus kui ka 
töökohtadel, näiteks tolmu eemaldamine klaasilt ja plastmassilt: televiisoriekraanid, 
klaaslauad ja uksed.

Ka koristamise spetsialistid on leidnud rohkem kasutusalasid puhastusseenele – nt. kuiva 
mopi puhastamine.

Siistix on täiesti uus innovaatiline toode ja selle ainulaadse puhastusomaduse tõttu on 
ta Soomes kaitstud kaubamärk. 

Puhastusseene kasutamine on lihtne, kasutatakse kuivalt. Aseta seen umbes 45 kraadise 
nurga alla ja pühi. Korda tegevust kuni pind on puhas.

Kogu puhastusseene pehme kummist osa äärele karvad ja tolm üheks karva-ja 
tolmupalliks, mida on lihtne panna prügikasti. Puhastusseen kõrvaldab igasugused pikad 
ja lühikesed lemmiklooma karvad alates meriseast hobusteni.

Kasutage alati kõvadele ja tundlikele pindadele teist, täiesti puhast seent kriimustuste 
vältimiseks.

Puhastusseent on kerge hooldada, sest sinna ei jää ükski puhastatav karv või tolm 
jäädavalt kinni, ning seetõttu on see iga tõmbega sama efektiivne.

Puhastusseen on kauakestev, kestab kodustes tingimustes kasutades palju aastaid ja 
seega on see ka väga odav koristusvahend, ka kuludes seen tegutseb edasi. Ka juhtivate 
autofirmade vahetusautode hooldajad on SIISTIX-i heaks kiitnud oma  igapäevatöö 
vahendina.

SIISTIX ei sisalda mingeid kahjulikke aineid ja seepärast võib selle kasutusaja lõppedes 
visata prügikasti.

Siit leiate veel teavet SIISTIXi materjalist:
Sinine pealispind on elastne tihkekoeline polüetüleen, millel on väga head hügieeni-ja 
kestvusomadused. (Nt. kannatab temperatuuri -40°C kuni +110°C). Must kiht on EPDM 
poorne kummisegu, millel on samuti head kulumis-, kestvus-, hõõrdumis- ja temperatuuri 
omadused (temp. -56°C kuni +121°C). Materjalil on väike vee imamisvõime, sama mis 
vannitoa seinaplaatidel ehk toode on hügieeniline.
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1,1 kg 

CRYSTAL-
pulbrikontsentraadist 

saab pesta 
91-183 masinatäit 

nõusid.

Crystal on toodetud Taanis.

CRYSTAL –  
PULBRILINE NÕUDEPESUVAHEND 

MASINPESUKS, LAHUSE PH 10,7±0,3 

Pulbriline fosfaadivaba leeliseline nõudepesu va hend CRYSTAL on nõrga lõhnaga ja 
pesu ajal lõhnatu. Ei sisalda kloori, seepi ega täiteaineid, mis võiksid kah justada nõusid. 
Toote koostis vastab Euroopa keskkonnastandarditele. 
Crystal on hästi lahustuv, seepärast ei teki masinasse ka lubjasetteid. 
Väheneb nõudepesumasina hooldustarve.

Kui soovime nõude pikaajalist säilimist ja head väljanägemist, siis peaks vältima portselan-
glasuuri kriimustamist teravate vahenditega nõusid pestes ja süües. Kui glasuur puruneb, 
imenduvad näiteks kohvi, tee ja paljud teised ained portselani nii, et mustus ei eemaldu 
kahjuks muudviisi kui valgendamisel. Crystalis toimib valgendina hapnik. 

CRYSTAL pehmendab kareda vee ja eemaldab nõudelt igat tüüpi mustuse. 
CRYSTAL on kestev, ei sisalda tseoliiti, säästab nõusid.

Doseerimine:
Väikesed annused (1 tl – 1 spl) teevad CRYSTAL’i 
kasutamise säästlikuks.
Doseeritakse sellisena otse nõudepesumasina dosaa to-
risse.

kergelt määrdunud nõud 5ml (1 tl)

keskmiselt määrdunud nõud 10ml (2 tl)

tugevalt määrdunud nõud 20ml (1 spl)

KASUTAMINE: 
 Kui esimest korda pestakse Swipe Crystal´ga, siis 

soovitame pesta nõudepesumasin tühjalt läbi, 
kuna Crystal parimal võimalikul viisil leotab varem 
masinasse jäänud katlakivijääke ja seega mustus võib 
jääda nõude pinnale.

 Märgi pudelile kasutamise alguspäev ja õpi doseerima 
säästlikult, siis näed kui kaua Crystal’ist jätkub. 
Hea kareda vee puhul. On tähtis õppida pöörama 
tähelepanu vee kareduse ja nõude määrdumusastme 
mõjutustele. 

 Alati tasub hoolega lugeda pesumasina valmistaja 
kasutusjuhendit, sealt leiate häid kasutusnõuandeid 
ja säästate end mitmetest probleemidest.

 Nõudepesuvahend masinpesuks, nagu teisedki pesu  -
ained, tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
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 Pakend 
sisaldab 

60 tabletti
Ø26 mm. 

Tableti kaal
13	g.
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RINSE AID –   
NÕUDE LOPUTUSVAHEND-KONTSENTRAAT, 

PH U.2

RINSE AID on nõudepesumasinates kasutatav happeline 
loputusvahend-kontsentraat.
Rinse Aid on eriti niisutav aine, mida kasutatakse nõudemasina viimases 
loputusvees.

Miks on loputusvahendit vaja?
 Happeline aine loputub 7 korda paremini kui aluseline. Loputusvahend 

on happeline, pH u 2. See neutraliseerib aluselise pesuaine, kui seda 
on juhuslikult jäänud nõudele. Seepärast peab loputusvahend olema 
happeline.

 Vees on lahustuvaid mineraale, mis panevad portselan- ja klaaspinna 
ajapikku tuhmuma.

 Loputusaine mõjutusest tekib nn. katteefekt – vesi ei püsi piisana 
vaid levib pinna laialdasele alale, mil omakorda mineraalisoolasid 
kinnitub vähemal määral nõude pinnale.

Kasutades loputusvahendit saavad nõud puhtaks ja kirkaks.
RINSE AID neutraliseerib nõudele jäänud aluselise pesuaine, kõrvaldab 
vee pindpinevuse, kiirendab nõrgumist ja nõude kuivamist, hoiab ära 
laigulisuse ja annab läike.

KASUTAMINE:
Lahjendatakse enne kasutamist alati leige vee ga (1 osa RINSE AID + 3 osa vett) või seda 
võib sellises vahekorras doseerida otse nõudepesumasinasse.

Loputusaine valatakse oma jaotusavasse. Kui see lõpeb, täheldad seda kohe nõude pinda 
jälgides, kuna nõud jäävad halliks, tuhmiks ja läbipaistmatuks. 

Sobib ka triikraua põhja puhastamiseks. 

Swipe Crystal Tabs on toodetud Taanis.

SWIPE CRYSTAL TABS
Swipe Crystal Tabs on tõhusad veeslahustuvasse kaitsekilesse 
pakendatud nõudepesumasina tabletid. Selle veeslahustuva 
kaitsekile eeliseks on, et kasutaja ei puutu oma kätega tabletti. 
Tabletid eemaldavad mustuse, tee- ja kohvijäägid, eemaldavad 
õli ja rasva.
Loodussõbralik Crystal Tabs on fosfaadivaba.

KASUTAMINE: 
 1 tablett iga pesu kohta. 
 Eelnevalt loputada tugevalt määrdunud nõud. 
 Aseta tablett dosaatorisse ja vali sobiv pesuprogramm.
 Ärge eemaldage tableti veeslahustuvat kaitsekile. 
 Eriti kareda vee puhul kasuta lisaks alati soola ja Rinse Aidi. 
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Soovitused! 
Pesumasinaid ja 

nõudepesumasinaid on vajalik 
puhastada poole aasta tagant, 
et tagada nende korralik töö ja 

kasutamise turvalisus. Soojenduspinnad 
puhastuvad – säästad elektrit. 

Veevõtusüsteem töötab kindlamalt. 
Viga survesüsteemis võib kaasa 

tuua riiete riknemise või 
koguni tulekahju.

Clean Machines on toodetud Soomes.

CLEAN MACHINES – KODUMASINATE 

PUHASTUSAINE

Kodumasinate puhastusaine on looduses biolagunev, vähevahutav happeline 
puhastusaine. Selle abil saab eemaldada erilisi kivistusi, nagu näit. katlakivi, millele 
aluseline puhastusaine ei toimi. Puhastusaine pakendi maht on 500 ml.

KASUTAMINE
Kuna Kodumasinate puhastusaine on happeline ja 
vähevahutav, saab sellega kergesti eemaldada 
katlakivi ja rooste pesumasinatest ja muudest 
kodumasinatest.

Puhastamine parandab seadmete toimivust, 
pikendab nende kasutusiga ja vähendab 
elektrienergia kulu.

Kasutusalad: nõudepesumasinad, 
pesumasinad, õhuniisutajad, kohvimasinad, 
aurutriikrauad. Kontrolli seadme 
kasutusjuhendist, kas puhastamiseks võib kasutada 
katlakivieemaldajat. 

	 Nõudepesumasin 
Pane tühi masin tööle korralisel/tava pesuprogrammil. NB! Ilma eelpesuta. Kui masin 
on võtnud teatud aeg vett sisse, peata masin ja ava luuk. Kalla 1,5–2 dl pesuainet 
masina põhjale, sulge luuk, jätka pesuprogrammi. Puhastusvõimsust saad lisada, kui 
kordad tegevust korra või kaks (enne pesuprogrammi lõppemist, katkesta vool ja liiguta 
programminupp valitud pesuprogrammile ”veidi üle alguse”). Masina töö lõppedes 
puhasta masin pühkides ära pehmenenud ladestused, kontrolli ka korvide ääred, nurgad. 
	 Pesumasin

Vala tühja masina trumlisse 2–2,5 dl Kodumasinate puhastusainet ja sulge 
masin. Pane tööle kirjupesu programm ilma eelpesuta. 
	 Kohvimasin 
Vala 0,5 kohvitassi Kodumasinate puhastusainet ja 5 kohvitassi vett 
kohvimasinasse. Pane masin tööle. Lase segul valguda läbi masina, mil 
eralduv katlakivi jääb kohvifiltrile ja võid nõrutada selle vedeliku veel teist 
korda masinast läbi. Loputa kohvimasin veega paar korda puhastamise 
järgselt.
	 Aurutriikraud
Vala 1 osa Kodumasinate puhastusainet ja 3–6 osa sooja vett veepaaki. 
Lase mõjuda 10 - 20 min. Võid panna triikraua vooluvõrku, kuid ära lase 
segul aurustuda. Loputa triikraud. NB! Rowenta-kaubamärgiga triikraudade 
puhastamisel on keelatud lubjasetteid eemaldavate ainete kasutamine.  
	 Õhuniisutaja
Vala veepaaki 1 osa Kodumasinate puhastusainet ja 5–10 osa vett, nii et 
torud on kaetud. Lase mõjuda. Ära lülita õhuniisutajat sisse. Loputa.
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VEDEL NÕUDEPESU-
VAHEND KÄSIPESUKS, 

PH 6,6 ± 0,5

Hand Dish on toodetud Taanis.

SWIPE HAND DISH –

Swipe Hand Dish on kontsentreeritud vedel käsitsi pesuks mõeldud 
nõudepesuvahend. Hästi vahutav ja tuleb doseerida vaid 2ml 5 liitri 
vee kohta ehk kraanikausi täiele veele lisada 1-2 tilka Hand Dishi.
Eemaldab hästi õli ja rasva. Meeldiva rohelise värvuse ja meeldiva 
lõhnaga.

KASUTAMINE:
Doseeritakse u. 2 ml 5 liitri vee kohta.

NÕUDEPESUHARI 
Väga kvaliteetne hari nõude puhastamiseks. Rootsi firma MARIA 
disaintoode.
Harja ots on selline, millega saab mustust kraapida põhja kõrbenud 
pottidest. MARIA firma on kuulus selle nüansi poolest. Kannatab 
kuumust 200°C, võib pesta nõudepesumasinas ja harjaste vahele ei 
imendu mustust.
Harjasid on erinevaid värve.

SWIPETEX-LAPP
Swipetex-lapp on suuruses 30 x 40 cm.
Pakis on 40 lappi. 
Lapi koostis on : 70% viskoosi ja 30% polüestrit.

KASUTAMINE: 
Swipetex on mitmeotstarbeline puhastuslapp. Seda saab ka-

sutada koristamisel, köögis või auto hooldamisel. Lapp on väga imav ja vastupidav. Su-
urepärane kasutamaks tolmu pühkimisel või väga määrdunud kohtades. Näiteks auto 
hooldamisel salongis puhtuse hoidmiseks või ka poltide-mutrite jne. puhastamiseks.
Seda lappi võib kasutada ka Mifi-mopi raami külge kinnitatuna ja siis ideaalselt koris-
tada.

Väga oluline on ka see, et neid lappe võib hävitada põletades – nad ei saasta loodust 
põletamise jääkainetega.

Swipetex-lapp on valmistatud Soomes.
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Mifi toodete hooldamine

 Kõiki Mifi tooteid võib pesta nii käsitsi kui ka pesumasinaga, isegi 95° juures, milles 
hävivad mikroobid. Mifi lappe võib ka keeta.

 WHITE pesupulber ja 30:60 sobivad Mifi toodete pesuks eriti hästi, sest nad on 
kergesti lahustuvad ja ei sisalda tseoliiti ega kloori. 

 Mifi toodetele sobib hästi trummelkuivatus, mille mõjul mikrokiud avanevad.

 Mifi toodete pesemisel ei tohi kasutada kloori sisaldavat pesuainet, valgendit ja 
loputusvahendit.

 Mifi toodete hooldusnõudeid järgides võib neid pesta lugematu arv kordi.

Puhas kodu ja värske, 
tervislik siseõhk – Mifiga! 

MIFI –
mikrokiust vahenditega koristamine – 
uus, kergem ja tõhusam puhastamisviis
Mifi toodete väljatöötamisel pandi töö hea tulemuse saavutamise kõrval rõhk ka 
koristamise lihtsuse ja kerguse tagamisele.
Mifi täidab ka kõige nõudlikuma koristaja ootused.

Mifi-toodetega koristamisel hoitakse kõrgel kodu- ja töökeskkonna heaolu, madal 
tolmusisaldus vähendab haigestumise riski ja lisab hubasust.

Mifi–kiud on mikrokiud. Kui 10 000 meetrit fiiberkiudu kaalub alla 1 grammi on tegemist 
mikrokiuga. 10 000 meetrit Mifi-kiudu kaalub 0,1-0,2 grammi. Mida õhem on kiud, 
seda suurem on tema puhastus- ja imamisvõime. 

Mifi-mikrokiud koristussüsteem on välja töötatud siseõhu kvaliteeti parandamiseks 
puhastamistulemust ohverdamata. Mifi eemaldab tolmu tõhusamalt ja hääletumalt, kui 
tolmuimeja, mis jätab endast maha lendleva tolmu ja tolmukotitäie baktereid. 

PUHTUS ON TÄHTIS KODU HEAOLULE

Mifi’ga koristamisel kasutatakse nii kuiva kui niisket menetlust.
Valides õige koristamistehnika hoiad kokku materjale, pesuvahendit, vett ja aega. 



	 Mifi – koristusmopp

Mifi mopi komplekti kuuluvad: teleskoopvars (kuni 1,8 m), 
liigendiga laba ja kaks spetsiaalset lappi nn. kuiv ja niiske 
mopp.
Moppi on lihtne ja mugav kasutada. Reguleeritav vars ja 
liigendiga laba teevad käsitsemise kergeks ja võimaldavad 
mopiga juurdepääsu ka kõige raskematesse kohtadesse.

Lapid kinnituvad mopi labale tarra abil, neid on lihtne 
vahetada.

Mifi kuiv mopp võtab ära staatilise elektri ja seob 
tolmuosad kiudude vahele. Mopiga saab tolmu eemaldada 
seintelt, laest (N. ämblikuvõrgud), riiulitelt, põrandalt jm.

Mifi niiske mopp sobib suurte pindade (põranda, 
vannitoa) puhastamiseks valides abiks vastava puhastusaine. 
Niiske mopi tõhusus põhineb kapillaarnähtusel, mis seob 
vedelikuosad koos mustusega kiudude vahele.
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	 Mifi aknapesu komplekt
Aknapesu ei pea olema raske ja ebameeldiv, kui 
on head vahendid selle jaoks. Mifi aknapesu 
komplekt on kvaliteetne toode, kuhu kuulub 
mikrokiust pesulapp ja kaabits-kuivataja. 
Pesulappi ja ka kaabits-kuivatajat on võimalik 
kinnitada Mifi-mopi teleskoop-varre külge. Nii 
saab hõlpsaks ka kõrgete akende ja pindade 
pesemine.

Mikrokiust pesulapp kannatab pesemist 60°C 
juures.

	 Mifi Silver – puhastuslapp – 30x40 cm
Alati värske ja efektiivne Mifi Silver on püsivalt antibakteriaalne 
tänu mikrokiududesse lisatud hõbeniitidele. Mõjub tõhusalt 
mustusele ja rasvale. Eriti hea  köögirätikuks. Antibakteriaalne 
mikrofiiberkangas suurusega 30x40 cm. 

Sisaldab 80% polüestrit/20% polüamiidi.

Võib pesta kuni 90°C juures.

Mifi Silver sisaldab 0,005 gr ehtsat hõbedat, mis on püsivalt 
seotud fiiberkiuga. Hõbe takistab bakterite arenemist. 

	 Mifi – Crystal poleerimislapp – 30x40 cm
Mifi-Crystal puhatuslapp on spetsiaalne klaaspindade viimistlus- ja poleerimisvahend. 
Toimib ainult kuivana. 

Mifi-Crystal on eriti hea säravaks puhastuseks kõvadele pindadele, prilli- ja aknaklaaside 
ning peeglite poleerimiseks, portselan- ja keraamiliste pindade, pokaalide puhastamiseks. 
Lapilt ei eraldu ebemeid.

KASUTAMINE: 
Murra lapp kaheksaks osaks. 

Aknaklaasid: 

Pihusta nõrka Swipe´i pestavale pinnale. Kui on väga must pind, 
siis suurema mustuse eemaldamiseks kasuta eelnevalt Mifi Silver 
või niisket puhastuslappi. Seejärel viimistle Crystal-lapiga. 

Peeglid, pokaalid, portselan jne.: 

Pihusta nõrka Swipe´i pestavale pinnale. Pühi kuiva Crystal-lapiga, 
kuni lapi pind muutub niiskeks. Keera lapil uus kuiv külg ja jätka 
pühkimist. Kui kogu Mifi Crystal´i pinnad on kasutatud, pese lapp 
ja lase kuivada.

Kui sul on palju pestavaid pindasid varu endale näit. 2–3 
puhastuslappi.

Mifi-Crystal eemaldab tõhusalt kerge mustuse, säästab vett ja 
pesuainet, on kerge kasutada ja lõpptulemuseks on kistallselge 
ning kuiv pind.
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Mifi tooted on valmistatud Rootsis ja Hiinas.

	 Mifi niiske puhastuslapp – 30x38 cm
Mifi niiske puhastuslapp on tõhus ja eriti vastupidav. Imab vett 
7 korda enam oma kaalust (kaal 120 g/m2). Ei jäta kuivatatud-
puhastatud pindadele jälgi.

KASUTAMINE: 
Pesuainet kulub säästlikult kui piserdad SWIPE’i vaid 
määrdunud kohtadele ja pühid siis MIFI-ga puhtaks. 
Kasutatakse ka koos Somthin’ Else-ga. 

Mifi niiskele lapile on väga palju kasutamisvõimalusi. Eriti hea 
on ta klaaspindade puhastamiseks ja käsitsi nõudepesuks.

Sobib igasugustele pindadele: värvitud, lakitud, kahhel, 
telliskivi, lihvitud kivipinnad, looduslikud materjalid, peegel- ja klaaspinnad. Võib 
ka puhastada haagissuvilaid, paate, autosid. Lapid sobivad ka tugeva mustuse 
eemaldamiseks (õli, tahm), kasutades koos SWIPE üldpuhastusvahendiga.

Pakendis 3 puhastuslappi. Eri värvi lappe on kerge jagada kasutuskohtade järgi.

Mifi lapid on väga vastupidavad ja pika kasutuseaga.

Materjal: 100 % polüester/polüamiid

Mikrokiud: kiu paksus u. 0,1 dtex.

Lapp on hügieeniline, kergesti puhastatav. 

	 Mifi-prilliklaasilapp – 18x20 cm
Mifi mikrokiudlapp prilliklaaside puhastamiseks.

Pakendis on 2 sulgkerget lappi (suurus 18x20 cm), millega 
saad puhastatud prilliklaasid, päikeseprillid ja muud optilised 
esemed/seadmed nagu nt fotoaparaatide ja binoklite objektiivid, 
sülearvutite ekraanid, vinüülplaadid, CD/DVD plaadid.

NB! Prilliklaasid ei lähe õuest tuppa tulles uduseks.



SWIPE-toodetest õige aine õigesse kohta
Happeline, neutraalne või aluseline? Swipe-toodete hulgast leiad õiged ained kõikidele 
puhastatavatele pindadele ja materjalidele.
Õige puhastusaine valimisel ja õigel doseerimisel säästad puhastusainet, looduskeskkonda 
ja ka puhastatavaid pindasid. Mustus eraldub kiiremini.
Katseta SWIPE Mifi-mikrokiudlappe ja –moppe koos SWIPE-puhastusainetega.

SWIPE-toodete pH-väärtused ja kasutamisobjektid

BRITE
pH u.1,5

Somthin´Else
pH u.7

SWIPE
pH u. 11,5

	 mineraalsadestuste 
eemaldamine

	 vase ja messingu puhastus

	 looduslike materjalide 
puhastus

	 kirju ja õrna pesu pesemine
	 Vedelseebiks, ka 

koduloomadele

	 üldpuhastus kodus, autos 
	 mustuse ja rasva puhastus
	 aknad, peeglid, roostevaba-

teras

Kasuta alati kõigepealt neutraalset ja nõrgatoimelist puhastusainet. 

Kui mustus ei eemaldu, siirdu tugevamatoimelisemale.

NÕUANNE PERENAISELE

KODUESITLUSE	EELISED	– Koduesitlustel  nõustatakse ja katsetatakse!

 Tooteid tutvustatakse Sinule personaalselt
 Võid küsida või anda kohest tagasisidet toodetest.
 Võimalus proovida tooteid enne ostuotsuse tegemist
 Tunneta šampooni lõhna, puhasta oma peegel, pese käed Somthin´Else-ga – kõik 

on võimalik koduesitlusel!
 Saad häid ja kindlasti õigeid nõuandeid
 Kas teadsid, kuidas üldpuhastusvahendit lahjendatakse diivanilt plekkide 

eemaldamiseks? Või kas pesupulbriga saab kergesti pesta ka vaipu? Koduesitlusel 
saad neile küsimustele vastused!

 Kiirustamine ei kuulu esitluse põhimõtetesse
 Võid teha ostuotsuse rahulikult. Keegi ei seisa sinu taga järjekorras.
 Tuttavatel on meeldiv kohtuda ja vahetada uudiseid
 Kindlasti oled vahetevahel kohanud tuttavaid tänavanurgal ja üritanud vestlust 

aretada, tead, kuidas sellega on! Koduesitlusele on perenaine sind kutsunud 
külaliseks ja ta annab oma parima, et sa end koduselt ja meeldivalt tunneks.

 Võimalus osta soodsalt
 Tooted on kontsentraadid ja seega väga ökonoomsed, neist jätkub kauaks.

Kui soovid korraldada Swipe koduesitlust oma tuttavatele, siis võta ühendust oma 
Swipe Eesti esitlejaga. Sinu esitleja abistab Sind meeleldi kõikides koduesitluse 
organiseerimisega seotud küsimustes.

ILUSAID KODUESITLUSI KÕIGILE!


