Puhdas Katto
Extra Strong
YLEISTÄ:
BioComb Puhdas Katto Extra Strong on erittäin voimakas, laajavaikutteinen mikrobikasvustojen poistamiseen
tarkoitettu aine. Se poistaa kasvuston ja antaa käsitellyille pinnoille pitkäaikaisen suojan uutta kasvustoa
vastaan.
Rakennuksia vaurioittavia mikrobikasvustoja ovat esim.
home, sammal, levä, sieni ja jäkälä.
KÄYTTÖKOHTEET:
Kaikki kattopinnat (tiili-, huopa-,mineriitti- ja peltikatot),
muuratut ja rapatut seinäpinnat, kivetykset, pihalaatat,
sokkelit ja muut rakennusten osat ulkotiloissa.
ULKOKÄYTTÖÖN
VÄRI:
Kirkas
RIITTOISUUS: Menekkiin vaikuttaa alustan karkeus,
huokoisuus ja kasvuston paksuus/määrä.
Valmiiksi laimennetulla liuoksella (1L liuosta) voidaan
käsitellään noin 4-7m2.
Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää vahvempaa sekoitetta.
4L kanisteri tiivistettä riittää n. 150m2 käsittelyyn.
VARASTOINTI:
Ei erillisiä varastointiohjeita, aine ei vanhene eikä jäätymisestä ole aineelle haittaa.
LAIMENNUS:
1 osa tiivistettä, 5 osaa vettä.
ENNEN KÄSITTELYÄ:
Varmista että käsiteltävä pinta ja kasvusto on täysin
kuiva. Voit testata kasvuston kuivuuden ottamalla sitä
paakun käteen ja painaa sen pohjaa kämmenselkään tai
paperinenäliinaa vasten. Jos kasvusto tuntuu kuivalta,
käsittely voidaan tehdä. Poista katolta irtoroska (lehdet,
havuneulaset) harjaamalla tai esim. lehtipuhaltimella.
Tarkista säätiedotus; käsittelyn aikana ja sen jälkeen ei
saa sataa kahteen tuntiin.
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SÄÄTILA:
Parhaat käsittelyolosuhteet ovat puolipilviset, sateettomat päivät. Vältä käsittelyä aurinkoisella puolella, aine
voi
kuivua/haihtua liian nopeasti.
SUOJAUS:
Suojaa kohteet ja kasvit välittömästä läheisyydestä esim.
suojamuovilla käsittelyn ajaksi.
Käytä henkilökohtaisina suojaimina suojalaseja, hengityssuojainta (p2) sekä suojakäsineitä.

LEVITYS:
Levitä laimennettu liuos pinnoille matalapaineruiskulla.
Voit käyttää myös sientä tai sivellintä.
Käsittele tarkasti saumat. Jos kasvusto on paksua, laita
ainetta runsaammin. Tärkeää on, että koko kasvusto
tulee käsiteltyä ja jokainen solu saa ainetta itseensä.
Älä käytä työvälineitä, joiden käytöllä et voi varmistaa
aineen
perusteellista levitystä tai sekoitussuhteen tasaisuutta
(esim. painepesuri).
HUUHTOMINEN:
Käsittelyn jälkeen voidaan pintojen puhdistuminen
jättää luonnon ( sade, tuuli ja talvella lumi) tehtäväksi.
Puhdistumisvaikutus on pitkä, 2kk-2vuotta.
Mitä kauemmin aine vaikuttaa pinnoilla, sen helpommin
kuollut kasvusto irtoaa. Mikäli haluat huuhtoa pinnat,
tee se aikaisintaan seuraavana päivänä. Lempeällä
paineella painepesurilla tai vesiletkulla, harjaa apuna
käyttäen.
Mikäli pinnalle tulee uusi maali tai pinnoitus, voit
käyttää painepesuria normaaliin tapaan.
PINNOITUS TAI MAALAUS KÄSITTELYN JÄLKEEN:
Maalauksen tai pinnoituksen voi tehdä kun katto on
puhdas ja kuiva.
TYÖVÄLINEIDEN PESU:
Tyhjennä ruisku käsittelyn jälkeen, täytä puhtaalla vedellä ja huuhtele.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Biohajoava.
Katolta kerättävää kasteluvettä voi käyttää parin kunnon
vesisateen jälkeen.
VAROITUSMERKIT:
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KÄYTTÖTURVATIEDOTE: www.sokeva.fi tai sokeva@
sokeva.fi
LISÄTIEDOT:
BioComb neuvonta puh. 020 775 6921
www.sokeva.fi
sokeva@sokeva.fi

