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RK SAMMALEENPOISTOAINE     1.10.2020  
 
 
 
Tuotetyyppi Biohajoava puhdistusaine sammaleen, homeen,  
 levän, sienien ja jäkälän poistamiseen tiili- ja  
 huopakattopinnoilta huoltokäsittelynä tai  
 ennen maalausta.  
 
Maalaustuoteryhmä 014 Homeen- ja levänpoistoaineet 
 
Käyttökohteet Betonitiili- ja huopapinnat 
 
Riittoisuus  4-8 m2/l laimennetulla liuoksella 
 
Tiheys  1,0 kg/l 
 
Varastointi  Suojattava pakkaselta.  
 
Pakkauskoot  5 L 
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi harjaamalla. 

Suojaa roiskeille alttiit kohteet ja kasvit käsittelyn ajaksi. 
 
Laimennus  1 osa sammaleenpoistoainetta ja 4 osaa vettä 
 
Käsittely Kasvuston tulee olla kuivaa, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan 

kasvuston rihmastoon. Aineen tulee saada vaikuttaa vähintään vuorokausi ennen 
ensimmäistä sadetta. Mikäli kasvustoa on runsaasti, voidaan käsittely tarvittaessa 
uusia. Käsittelyä aurinkoisella säällä on vältettävä, ettei vaikuttava aine pääse 
haihtumaan liian nopeasti.  

 
 RK Sammaleenpoistoaine levitetään katolle matalapaine- tai reppuruiskulla alhaalta 

ylöspäin. Haastavat kohdat kuten erilaiset kulmaukset ja saumat tulee käsitellä 
erityisen huolellisesti. Aine jätetään vaikuttamaan katolle vähintään muutamaksi 
päiväksi, mielellään n. viikoksi. Vaikutusajan pidentäminen tehostaa tuotteen 
vaikutusta. Jos katto maalataan käsittelyn jälkeen, tulee se pestä huolellisesti 
vesipainepesulla. Ennen maalausta katon annetaan kuivua. Jos käsiteltyä kattopintaa 
ei aiota maalata, voidaan aine jättää vaikuttamaan katolle eikä huuhtelua tarvita. 

  

mailto:info@eskaro.fi
http://www.eskaro.fi


   
 

 
Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai 
käyttöolosuhteisiin.   Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta. 

Eskaro Oy Tel: 0207 856 635 Y-tunnus: 0670037-4 
Vanha Porintie 1890 E Fax: 0207 856 631 Business ID: FI06700374 
03400 Vihti info@eskaro.fi 
Finland www.eskaro.fi  

 
Tuoteturvallisuus Vaara. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Peseydy huolellisesti 
käytön jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä 
suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA 
JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi 
tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja/tai sen 
pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti. 
BENZALKONIUM CHLORIDE (CAS: 68424-85-1); Alcohols, C12-14, ethoxylated (>=2.5 
EO) (CAS: 68439-50-9); Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. 

 
Kuljetus  YK-numero  UN3082 

Pakkausryhmä  III 
 Kuljetuksen vaaraluokka 9 

 
YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Kvaternääriset 
ammoniumyhdisteet, bentsyyli C12-16 alkyldimethyl-kloridit (M = 100)) 
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