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BioClean Kattopesu     30.12.2022 
 
 
 
Tuotetyyppi Biohajoava puhdistusaine sammaleen,  

homeen, levän, sienien ja jäkälän 
poistamiseen erityisesti tiili- ja huopa- 
kattopinnoilta. Soveltuu myös julkisivuille  
ja muille pestäville pinnoille.     

 
Maalaustuoteryhmä 014 Homeen- ja levänpoistoaineet 
 
Käyttökohteet Tiili-, huopa-, mineriitti- ja peltikatot,  

muuratut ja rapatut seinäpinnat, pihalaatat,  
kivetykset, sokkelit, valo- ja pleksikatteet,  
maalatut ja käsittelemättömät puujulkisivut,  
aidat, puutarhakalusteet ym. 

 
Tiheys  1,0 kg/l 
 
Varastointi  Suojattava pakkaselta.  
 
Pakkauskoot  1 L ja 5 L 
 
KÄYTTÖOHJEET:  
 
Tiili- ja huopakattopinnat:  
 
Esikäsittely:   Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi harjaamalla 

tai lehtipuhaltimella. Harjaa varoen herkkiä pintoja, kuten huopakattoa. Suojaa 
roiskeille alttiit kohteet ja kasvit käsittelyn ajaksi.   

 
Laimennus:   n.  200 ml/L (1:5) 
 
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.  

 
BioClean Kattopesu 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 
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vesipainepesulla. Ennen maalausta katon annetaan kuivua. Jos käsiteltyä kattopintaa 
ei aiota maalata, voidaan aine jättää vaikuttamaan katolle eikä huuhtelua tarvita. 

Muut pinnat 
 
Esikäsittely:   Puhdista pestävät pinnat poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi 

harjaamalla. Suojaa roiskeille alttiit kohteet ja kasvit käsittelyn ajaksi.  
 
Laimennus:   Maalatuille pinnoille, valokatteille ym. pinnoille suositellaan laimeampaa liuosta, n. 20 

ml/L (1:50), kuitenkin pestävien pintojen mukaan. Jos sammalta on paljon, myös 
vahvempaa annostusta voi käyttää. Huuhdo huolellisesti pesun jälkeen. 

 
Käsittely:  Levitä laimennettu BioClean Kattopesu harjalla, rätillä, sienellä tai ruiskuttamalla 

alhaalta ylöspäin. Pesutehoa voidaan tarvittaessa lisätä harjaamalla. Kun pinta on 
puhdas, huuhtele vedellä. Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen 
käyttöä. Mahdollinen pintakäsittely voidaan suorittaa, kun pinnat ovat kuivuneet ja 
saavuttaneet tarvittavat maalausolosuhteet (puun kosteus alle 18 %).  

 
 
Tuoteturvallisuus Vaara. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vaurioittaa 

vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn 
jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/turvakenkiä. 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. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi 
järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää Kvaternaariset 
ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit (M = 10) (CAS: 68424-
85-1); Alkoholit, C12-14, etoksyloitu (> = 2,5 EO) (CAS: 68439-50-9). 5,76 % (suun 
kautta) seoksesta koostuu aineosista, joiden välitöntä myrkyllisyyttä ei tunneta. Tuote 
ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä. 

 
Kuljetus  YK-numero  UN3082 

Pakkausryhmä  III 
 Kuljetuksen vaaraluokka 9 

 
YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. 
(Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, 
kloridit (M = 10)) 
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