
BioComb Benac 05 on tuho- ja ehkäisyaine sammaleen, levän, 
sienen (mm. lahottajasieni) ja jäkälän kasvustoa vastaan. 
Benac 05 poistaa tehokkaasti ja antaa pitkäaikaisen suojan 
uutta kasvustoa vastaan, pintamateriaaleja vahingoittamatta.  

Biocombbaus toimii siten, että tehoaine tuhoaa kuivan 
mikrobikasvuston. Jos käsiteltävä kasvusto on kostea, 
BioComb ei pääse imeytymään solukkoon eikä käsittelystä ole 
hyötyä. Jokaisen kasvuston yksittäisen solun on 
tuhouduttava, jottei solu pääse jakautumaan ja kasvamaan 
uudestaan. Tee käsittely aina vain täysin kuivalle pinnalle ja 
kasvustolle.  

 

KÄYTTÖKOHTEET: Sopii käytettäväksi kivi-, betoni-, muuratuilla ym. mineraalipinnoilla. Myös 
puupintojen puhdistamiseen ja rakenteiden suojaamiseen.  

OLOMUOTO: Väritön neste 

LAIMENNUS: Laimennetaan kasvustosta riippuen 1:4–1:1. Laimentamattomana 
saneeraukseen ja rakenteiden suojakäsittelyyn.  

RIITTOISUUS: Riittoisuuteen vaikuttaa alustan karkeus, huokoisuus ja kasvuston 
paksuus/määrä.  Valmiiksi laimennetulla liuoksella (1L liuosta) voi käsitellä noin 4-7 m².  

VARASTOINTI: Aine ei vanhene. Suojattava jäätymiseltä. Varastoi lasten ulottumattomissa. 

ENNEN KÄSITTELYÄ: Varmista, että käsiteltävä pinta ja kasvusto ovat täysin kuivia. Voit 
testata kasvuston kuivuuden esim. painamalla kasvustopaakun pohjaa kämmenselkään tai 
paperinenäliinaa vasten. Jos kasvusto tuntuu kuivalta, käsittely voidaan tehdä. Poista 
irtoroska ja helposti irtoava kasvusto harjaamalla.  

SÄÄTILA: Älä levitä sateella, sen uhatessa lähitunteina tai kuumalla säällä nopean 
haihtumisen vuoksi. Parhaat käsittelyolosuhteet ovat puolipilviset, sateettomat päivät. Pyri 
ajoittamaan työ niin, että voit välttää käsittelyn aurinkoisella puolella, ettei aine 
kuivu/haihdu liian nopeasti. 

SUOJAUS: Suojaa ympäristö ja kasvit roiskeilta välittömästä läheisyydestä esim. 
suojamuovilla käsittelyn ajaksi, myös lasi- ja alumiinipinnat.  Käytä suojakäsineitä, 
suojavaatetusta, suojalaseja ja/tai kasvosuojainta.  

LEVITYS: Levitä liuos ruiskulla, pensselillä tai upottamalla.  
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Vain ammattikäyttöön   



VAIKUTUSAIKA: Käsittelyn jälkeen pintojen puhdistuminen jätetään luonnon tehtäväksi 
(sade, tuuli ja talvella lumi). Puhdistumisvaikutus on pitkä, 2kk-2vuotta. Mitä kauemmin aine 
saa vaikuttaa pinnoilla, sen helpommin kuollut kasvusto irtoaa. Pinnat, jotka eivät ole sään 
vaikutuksen alaisina tai pinnat, jotka haluat puhdistaa, huuhdo aikaisintaan seuraavana 
päivänä lempeällä paineella painepesurilla tai vesiletkulla, harjaa apuna käyttäen.  

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Pese työvälineet, vaatteet ja iholle joutunut aine saippualla ja vedellä.                           

YMPÄRISTÖ: Säilytä neste seuraavaan käyttökertaan. Tyhjät, kuivat astiat 
muovinkeräykseen. 

VAROITUSMERKIT:         

 

 

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.  

 

LISÄTIEDOT JA KÄYTTÖTURVATIEDOTE: www.sokeva.fi tai sokeva@sokeva.fi  

BioComb neuvonta puh. 020 775 6921  

Sokeva Oy  
Tikkurilantie 136, 01510 Vantaa   
sokeva@sokeva.fi | www.sokeva.fi 
Y-tunnus: 1071306-3 
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