Ympäristöystävällistä
kotimaista kemikaaliosaamista

Kotimaista
kemikaaliosaamista
JL-Tuotteet on suomalainen kemianteollisuuden yritys,
joka ajattelee suuresti. Kehitämme ja valmistamme
maailman innovatiivisimpia, ympäristöystävällisiä
kemikaaleja metsä- ja autoteollisuuden tarpeisiin.
Tuotteet ovat turvallisia niin ympäristön kuin käyttäjienkin kannalta. Osaajillamme on kymmenien vuosien
kokemus kemianteollisuudesta. Tuotekehityksemme ja
tuotantolaitoksemme sijaitsevat Pirkanmaalla, mistä
toimitamme tuotteitamme ympäri Suomen.

PERUSTETTU

1985

Kestävää liiketoimintaa
Panostamme innovatiivisessa tuotevalmistuksessamme vastuulliseen valmistamiseen ja kierrätykseen.

KOTIPAIKKA

Tampere

Tuotteillamme on Avainlippu-merkki tunnustuksena

”

suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää

JL-Tuotteelta saamme
laadukkaat tuotteet ja
toimitus on aina ajallaan.
Olemme erittäin tyytyväisiä
yrityksen asiakaslähtöiseen
toimintatapaan.
Mika Aaltonen, Hydropojat Oy

tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi
Suomessa syntyneiden kustannusten osuudella
on merkitystä tuotteen omakustannusarvossa, eli
kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia.
Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen
kohdistuvat kustannukset.

Asiakkaamme
Meihin luottavat pienet ja keskikokoiset yritykset sekä
suuret valtakunnalliset toimijat eri toimialoilta, kuten
kuljetusliikkeet, metsäteollisuus, auto- ja huoltoliikkeet,
varaosaketjut, pesulat ja kiinteistöt.

Autokemikaalituotteet

Pesulakemikaalit

Pesuaineet ja puhdistusvälineet

Valmistamme tehokkaat, hajusteettomat sekä riittoi-

ammattilaisten tarpeisiin

sat pesulakemikaalit ammattikäyttöön. JL-Tuotteiden
kotimaiset pesupulverit ja huuhteluaineet sopivat niin

Valmistamme ja toimitamme tehokkaat ja

teollisuuden pyykinpesuun kuin pesuloihin.

biohajoavat pesuaineet auto- ja kuljetusalan
ammattilaisille sekä pesuloille.
Tuotevalikoimamme kattaa mm. tuulilasinpesunesteet,
autonpesuaineet, jäähdytinnesteet, sekä
AdBlue pakokaasu-urean.

RK-24

Bio Power

PS-Polygen

Koneshampoo

Pesupulveri

Vahashampoo
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Saatavilla olevat pakkauskoot
Saatavilla olevat pakkauskoot

5 l • 10 l • 25 l

200 l

1000 l

10 l

50 l • 120 l

Biosol-pesuaineet
Tehokkaat ja ympäristöystävälliset
Biosol-pesuaineet ovat biohajoavia
ja monikäyttöisiä.
Kotimainen.
100% biohajoava.

10 litraa

Saatavilla olevat pakkauskoot

Biosol

Pölliväri

5 l • 10 l • 25 l

Teollisuuskemikaalit

200 l

1000 l

TILAA TUOTTEITA VERKKOKAUPASTAMME
TAI KYSY LISÄÄ MYYJILTÄMME

Valmistamme tehokkaita ja laadukkaita teollisuuskemikaaleja Tampereella, mistä toimitamme tuottei-

www.jl-tuotteet.fi

tamme ympäri Suomen. Löydät laajan valikoimamme
puhdistusaineita sekä muita kemikaaleja verkkokaupastamme.

Kemso

Teollisuusneste

Desinfiointituotteet
Tuotevalikoimastamme löytyy appelsiinintuoksuinen
käsihuuhde, joka sisältää kosmetiikassakin käytet-

TILAA TUOTTEITA VERKKOKAUPASTAMME
TAI KYSY LISÄÄ MYYJILTÄMME

tävää käsiä hoitavaa glyseriiniä. Pintojen desin-

www.jl-tuotteet.fi

fiointiin löytyy useita eri tuotteita, kuten esimerkiksi
JL-Desipesu.
Kotimainen.
100% biohajoava.

10 litraa

Saatavilla olevat pakkauskoot
Saatavilla olevat pakkauskoot

Pölliväri
Käsihuuhde

0,5 l • 1 l
5 l • 10 l • 25 l

200 l

3 l • 5 l • 10 l • 25 l

Muutamme
maailmaa
tippa
kerrallaan
Tuotekehityksemme on saanut inspiraation
suomalaisesta metsästä. Innovoimme ensimmäisenä
maailmassa täysin biohajoavat kantosuoja-aineet ja
pöllivärit.
Valitsemalla Suomessa valmistetun Liuos-tuotteen
pidät huolen siitä, että luontoon ei jää tippaakaan
sinne kuulumattomia aineita.
Innovoimme maailmasta puhtaampaa ja
kestävämpää – tippa kerrallaan.

”

Meillä on käytössämme Liuoksen
pölliväri, jolla merkkaamme tukit ja
muut puutavaralajit. Suutintukkeumia
on vähemmän ja pumppu toimii tämän
pöllivärin kanssa loistavasti!
Tapani Hölsömäki, Konepalvelu Hölrin Oy

Biodegra-pölliväri

Biodegra-kantosuoja

Myrkytön, biohajoava ja EU-patentoitu

Maailman ensimmäinen täysin biohajoava
Liuos-kantosuoja kannonkäsittelyyn

Vesiliukoisten metsäteollisuudelle tarkoitettujen
Liuos-merkintäväriemme raaka-ainepohjana on

Aine tuhoaa kannon pintasolukkoa ja kuivattaa kan-

glyseriini, joka on biohajoavaa ja myrkytöntä. Värin

non pintaa estäen juurikäävän itiösaastunnan sekä

tunkeuma tukkien päähän on erittäin vähäinen, jolloin

Kotimainen.
100% biohajoava.

puumateriaalia ei mene juuri lainkaan hukkaan puun
jalostuksessa.

10 litraa

Kotimainen.
100% biohajoava.

suosii juurikäävän kanssa elintilasta kilpailevia sieni-

10 litraa

lajeja ja kantoja lahottavia mikrobeja, mikä osaltaan
estää juurikäävän lisääntymisen ja kasvun.

Pölliväri

Kantosuoja

Tuotteiden ainutlaatuisuudesta kertoo Euroopan laa-

Tuote on Tukesin hyväksymä torjunta-aine rek. nro. 3124.

juinen patentti. Merkintävärien jäätymispiste on noin

Helppokäyttöinen heti valmis värjätty liuos, jolla Met-

-30°C, minkä ansiosta ne soveltuvat ympärivuotiseen

lan testien mukaan on erinomainen teho juurikäävän

käyttöön. Merkintävärit sisältävät biohajoavaa kor-

torjunnassa. Pakkaskestävyys noin -7°C. Tuotteen

roosionestoainetta. Tuote on testattu yhdessä koti-

sisältämä ruosteenestoaine ehkäisee levitysjärjestel-

maisten metsäkoneyrittäjien ja -valmistajien kanssa.

män ruostumista, mikä mahdollistaa pitkän käyttöiän.

Saatavana sinisenä ja punaisena.

Väriltään sininen.
Saatavilla olevat pakkauskoot

10 l

200 l

1000 l

Saatavilla olevat pakkauskoot

10 l • 25 l

200 l

1000 l

Tauskonkatu 29
33720 Tampere
Puhelin 03 2366 600
myynti@jl-tuotteet.fi
www.jl-tuotteet.fi

info@liuos.fi
www.liuos.fi

