
–  biopuhdistustehoa  
ammattikäyttöön



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

Benac 50 – vahva puhdistus koville pinnoille

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettu puhdistusaine levää, sammalta sekä 
sieni- ja muita mikrobikasvustoja vastaan. Puhdistaa ja antaa pitkäaikaisen suojan 
pintamateriaaleja vahingoittamatta.

Benac 50 on tarkoitettu rakennusten ja rakennusmateriaalien puhdistamiseen ja suojaamiseen mikro-
organismeilta. Se estää pilaantumista esimerkiksi muuratuissa rakenteissa sekä komposiitti- ja muissa 
rakennusmateriaaleissa.

Benac 50:n teho perustuu kvartaarisiin ammoniumyhdisteisiin, ei vahingoita pintamateriaaleja. 
Rakennusten suojauksessa liuos laimennetaan vedellä suhteessa 1:24 kattopinnoille ja 1:15 
seinäpinnoille. Kosteusvauriokohteissa (home, säde- ja lattiasieni) laimennussuhde on 1:10.

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Ruiskutuskäsittely vaatii hengityssuojaimen ja suojalasien käyttöä sekä ympäröivien pintojen 
ja huonekalujen suojaamisen muovilla. Kaikissa käsittelyvaiheissa tulisi käyttää asianmukaista 
suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.



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

Benac 05 – puhdistaa ja suojaa

Ammattikäyttöön tarkoitettu tuho- ja ehkäisyaine mikro-organismien aiheuttamia 
kasvustoja vastaan. Puhdistaa tehokkaasti ja antaa pitkäaikaisen suojan 
pintamateriaaleja vahingoittamatta.

Benac 05 on pinnalla toimiva tuho- ja ehkäisyaine bakteerien, levän, homeen, jäkälän ja sammaleen 
kasvustoja vastaan. Soveltuu kivi-, betoni-, muuratuille ym. pinnoille sekä puupintojen puhdistamiseen ja 
suojaamiseen. Benac 05 poistaa kasvustoja tehokkaasti ja antaa pitkäaikaisen suojan.

Liuos koostuu kvartaarisista ammoniumyhdisteistä ja vedestä, ja se on sellaisenaan käyttövalmis 
saneeraukseen tai rakennusmateriaalien suojakäsittelyyn. 

Benac 05 -liuosta voidaan käyttää painekyllästämiseen, uppokäsittelyyn ja saastuneiden pintojen 
ruiskuttamiseen tai sivelemiseen. Laimennettuna vedellä 1:4-suhteessa yksi litra riittää noin 6 m²:n 
alueen käsittelyyn. 

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Aine on biohajoava.

Ruiskutuskäsittely vaatii hengityssuojaimen ja suojalasien käyttöä sekä ympäröivien pintojen 
ja huonekalujen suojaamisen muovilla. Kaikissa käsittelyvaiheissa tulisi käyttää asianmukaista 
suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.



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

BioComb Puhdas maatila – tehokas biopuhdistus

BioComb Puhdas maatila on rakennusten suojaamiseen tarkoitettu tuho- ja ehkäisyaine 
levän, homeen, jäkälän ja sammaleen kasvustoja vastaan. Ensisijaisesti ulkokäyttöön.

Ammattikäyttöön tarkoitettu Puhdas maatila poistaa tehokkaasti erilaisten mikro-organismien 
aiheuttamia mikrobikasvustoja ja antaa pitkäaikaisen suojan uutta kasvustoa vastaan pintamateriaaleja 
vahingoittamatta.

Sopii homeen, levän, jäkälän ja sammalen torjuntaan kovilla pinnoilla. Käytettäessä sisätiloissa, joissa 
säilytetään eläimiä tai esimerkiksi rehua, kysy tarkemmat ohjeet maahantuojalta.

Liuos koostuu kvartaarisista ammoniumyhdisteistä ja vedestä, ja se on sellaisenaan käyttövalmis 
saneeraukseen tai rakennusmateriaalien suojakäsittelyyn. Laimennettuna vedellä 1:4-suhteessa  
yksi litra riittää noin 6 m²:n alueen käsittelyyn. 

Vain ammattikäyttöön. Aine on biohajoava.

Ruiskutuskäsittely vaatii hengityssuojaimen ja suojalasien käyttöä sekä ympäröivien pintojen 
ja huonekalujen suojaamisen muovilla. Kaikissa käsittelyvaiheissa tulisi käyttää asianmukaista 
suojavaatetusta, suojakäsineitä ja suojalaseja.



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

BioComb Voimapesu – vaikeaan likaan

BioComb Voimapesu on voimakkaasti likaa irrottava, lievästi alkalinen 
rakennuspesuaine. Soveltuu myös ajoneuvojen ja moottoreiden pesuun. 

Voimapesu poistaa likaa, rasvaa, nokea, pölyä, pikeä ja suoloja erittäin tehokkaasti. Käytetään 
rakennusten pintojen puhdistamiseen silloin, jos likaisuus on muuta kuin mikrobikasvuston 
aiheuttamaa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi katot, seinät, vesikourut, kivijalat ja terassit. Voimapesu 
soveltuu rakennusten pesun lisäksi myös koneiden, laitteiden, autojen, moottoripyörien, veneiden ja 
asuntovaunujen puhdistamiseen varsinaisena tai esipesuaineena. 

Menekki riippuu pinnan likaisuudesta. Laimennus vedellä ohjeiden mukaisesti. Aine on biohajoava. 

Levitä käsiteltävälle pinnalle ruiskulla, harjalla tai sienellä. Anna vaikuttaa 1–15 minuuttia ja huuhtele 
vedellä, harjaa tarvittaessa. Voidaan käyttää kone- ja painepesureissa sekä käsin pesussa.



Käytä BioComb Pintasuojaa turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

BioComb Pintasuoja – syvävaikutteista nanosuojaa 

BioComb Pintasuoja on käyttövalmis, nanopohjainen kylläste kiviaines- ja puupinnoille 
sisällä ja ulkona. Sopii erinomaisesti julkisivupinnoille.

Syvävaikutteinen, nanopohjainen BioComb Pintasuoja tekee pinnasta vettä- ja likaahylkivän ja estää 
vesiliukoisten aineiden tunkeutumisen rakenteeseen. Hengittävä, rakennekosteuden läpi päästävä. Aine 
ei muodosta kalvoa pinnan päälle, vaan imeytyy mikroskooppisella tasolla pinnan suojaksi. Väritön.

Sopii käytettäväksi tiili- ja mineriittikatoilla, muuratuilla ja rapatuilla pinnoilla sekä betonirakenteiden 
suojauksessa, kuten pesu- ja muut betonielementit, kiveykset ja pihalaatat. Voidaan käyttää myös 
puupinnoilla.

BioComb Pintasuoja suojaa lialta, vedeltä, suoloilta ja pakkaselta, estää kasvustojen kiinnittymistä ja 
helpottaa julkisivujen puhdistusta. Ehkäisee rakennusmateriaalien pakkasrapautumista. Vesiliukoinen 
aine ei sisällä liuottimia, helppo levittää matalapaineruiskulla.

Litra riittää noin 8 m²:n käsittelyyn, menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta. 



BioComb-matalapaineruisku 8 litraa.  
Sopii kaikille BioComb-tuotteille.

Kompakti mutta tehokas, valmiiksi koottu 
itsesyöttävä pumppu ammattikäyttöön. Mukana 
30 m:n letkukela ja pistooli. Valovirtaan kytkettävä. 
Tukeva valurautarunko, paino 8,9 kg. 

Käyttövalmis 
pumppulaitteisto

Matalapaineruiskut

Sokeva-matalapaineruisku 8 litraa.  
Sopii myös liuotinpohjaisille aineille.



Nimiketunnus Tuote

IM40105 Benac 50, 5 litraa 

IM40100 Benac 50, 25 litraa 

BC130005 Benac 05, 5 litraa 

BC130110 Puhdas maatila 10 litraa

BC360038 Pintasuoja 25 litraa 

BC360037 Pintasuoja 5 litraa

BC170025 Voimapesu 25 litraa

BC170015 Voimapesu 5 litraa

IM4000 Pumppulaitteisto, sisältää pumpun, letkukelan 30 m, pistoolin (tilaustuote)

202000 BioComb-matalapaineruisku 8 litraa

202800 Sokeva-matalapaineruisku 8 litraa

Tilaukset ja hintatiedustelut
arkisin klo 9–15
sokeva@sokeva.fi
Puh. 020 775 6921 

Muista myös muut kätevät BioComb-tuotteet, katso www.sokeva.fi

Sokeva Oy
Tikkurilantie 136, 01510 Vantaa

sokeva@sokeva.fi
www.sokeva.fi

puh. 020 775 6921

Tilaustiedot


