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KÄYTTÖOHJE: PUHDAS JULKISIVU
YLEISTÄ:
BioComb Puhdas julkisivu on laajavaikutteinen mikrobikasvuston (home, levä, sammal, jäkälä, sieni) tuho- ja 
suoja-aine joka tuhoaa kasvuston ja antaa maalatuille pinnoille pitkäaikaisen suojan jopa 2-3  vuodeksi eteenpäin 
käsittelystä. Käsittelyn jälkeen voidaan pintojen puhdistuminen jättää luonnon ( sade ja tuuli) hoidettavaksi. 
KÄYTTÖKOHTEET: 
Puhdas julkisivu sopii käytettäväksi kaikilla maalatuilla ulkopinnoilla,jossa maalipinta on likainen, homeinen, 
kasvustoa pinnassa, mutta maalipinta on muuten ehjä.
EDUT:
Puhdas julkisivu on edullinen, helppo käyttää ja käsitellä - Antaa pitkäaikaisen suojan kasvustoa vastaan. 
Puhdas julkisivu poistaa kasvuston ja kirkastaa maalipintaa.
VÄRI: 
Kirkas.
PAKKAUS: 
1L, 5L
MENEKKI: Menekki on riippuvainen alustan karkeudesta ja maalatusta pinnasta.
Valmiiksi laimennetulla liuoksella voidaan käsitellään noin 8-12m2/1litra
VARASTOINTI:
Ei erillisiä varastointiohjeita, aine ei vanhene eikä jäätymisestä ole aineelle haittaa.
LAIMENNUS:
1 osa tiivistettä, 2 osaa vettä.
ENNEN KÄSITTELYÄ:
Varmista että käsiteltävä pinta ja kasvusto on kuiva. Helpoin testaus on tehdä se paperinenäliinaa käyttäen;  paina 
paperinenäliina käsiteltävää kasvustoa/pintaa vasten, jos kasvusto tuntuu kuivalta, käsittely voidaan tehdä.  Tarkis-
ta säätiedotus; käsittelyn jälkeen ei saa sataa kahteen tuntiin. 
SÄÄTILA:
Parhaat käsittelyolosuhteet ovat puolipilviset, sateettomat päivät. Vältä käsittelyä aurinkoisella puolella, aine 
voi kuivua/ haihtua liian nopeasti. Vältä käsittelyä kovalla tuulella.
SUOJAUS:
Suojaa kohteet ja kasvit käsittelyn välittömästä läheisyydestä joihin et halua ainetta joutuvan vaikka suojamuovilla 
käsittelyn ajaksi.  Käytä henkilökohtaisina suojaimina; silmäsuojaimia, hengityssuojainta (p2) sekä suojakäsineitä.
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
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LEVITYS:
Levitä laimennettu Puhdas julkisivu seinille matalapaineruiskulla alhaalta ylöspäin. Käsittele tasaisesti, älä pihistele 
aineen käytössä.  Tärkeää on, että jokainen kohta  tulee käsiteltyä ja jokainen solu saa ainetta itseensä. Älä käytä 
työkaluja, joiden käytöllä et voi varmistaa aineen perusteellista leviämistä tai et voi olla varma sekoitussuhteen 
tasaisuudesta (esim. painepesuri).
PINNOITUS TAI MAALAUS KÄSITTELYN JÄLKEEN
Puhdas julkisivu ei muodosta maalipintaa hylkivää kalvoa maalipinnalle, joten voit maalata pinnan jos näet siihen 
tarvetta. Puhdas julkisivu ei kuitenkaan karhenna/ huokoista maalipintaa kuten maalipesu.
TYÖVÄLINEIDEN PESU:
Tyhjennä ruisku käsittelyn jälkeen, täytä puhtaalla vedellä ja huuhtele.


