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Tahrataulukko kuivuneille lääkkeille 

Tahrat lattiapäällysteessä johtuvat usein lääketieteellisten aineiden vaikutuksesta. Mikäli aineet poistetaan välittömästi 

lattiapäällysteeltä, tahroja ei pääse syntymään. Tahrat muodostuvat vasta, kun aine on kuivunut. Tahrojen käsittely voi 

vaalentaa kyseistä kohtaa lattiapäällysteessä. Tämä tasaantuu, kun kohta pyyhitään esim. vähän väkevämmällä 

puhdistusaineella.  Tahrojen määrästä ja niiden koosta riippuen voi olla suositeltavaa tahrojen puhdistuksen jälkeen 

suorittaa peruspuhdistus ja pyyhkiä lattia tämän jälkeen yhtenäisen optiikan aikaansaamiseksi. Tämä tulee tehdä 

erityispuhdistusaineilla teknisen esitteen ohjeita noudattaen. Vaikutusaika on sovitettava tahran iän ja sen voimakkuuden 

mukaan.  Suurempaa pintaa käsitellessä saattaa syntyä hajua. 

Tahran tyyppi Puhdistusaine Poisto 

Infuusioliuokset  Kalvonpuhdistin, Drak Aquaristik Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

Dopamiini 

 

Fosforihappopohjainen saniteettipuhdistusaine 

(uudet tahrat) 

 

Dismozon pur 

 

 

Apesin AP 100 

Käyttöaika: 5–10 minuuttia. 

 

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

Eosiini G 

 

Kalvonpuhdistin, Drak Aquaristik  

 

 

Erikoispuhdistusaine TAM** 

 
Dismozon pur 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

Jodia sisältävät värjäämättömät  

tuotteet: 

Betaisodona  

Braunol 

Mercuchrom 

Jodinpoistosarja* (nora systems) 

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä.  

Methyl violet Erikoispuhdistusaine TAM** Täydellinen poisto ei ole mahdollista. Katso ohjeet teknisestä esitteestä. 

Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua suuria alueita puhdistettaessa. 

Rivanol 

Hopeanitraatti 

Kalvonpuhdistin, Drak Aquaristik Käyttöaika on 10–60 minuuttia tahran iästä riippuen. 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

Värjätyt jodia sisältävät ja muut värjätyt 

tuotteet: 

Cutasept G 

Octenisept G 

Skinsept G 

Braunoderm G 

Disulphine Blue 

Kodan 

Dismozon pur 

 

Apesin AP 100 

 

Jodinpoistosarja* (nora systems) 

 

Erikoispuhdistusaine TAM** 

Käyttöaika: noin 15 minuuttia. 

 

Käyttöaika: noin 15 minuuttia. 

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä.  

 

Katso ohjeet teknisestä esitteestä. Saattaa aiheuttaa epämiellyttävää hajua 

suuria alueita puhdistettaessa. 

* Lähde jodinpoistosarja: nora systems GmbH, info@nora.com 

**  Lähde erityinen puhdistusaine TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com  

 Komp. A: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Komp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/457.1  
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