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KÄYTTÖKOHTEET

Biodex Wash on tehokas pesuaine, jolla 
voidaan tuhota aktiivinen home-, sieni- tai 
bakteerikasvusto ennen betonikorjauksia, 
maalauksia tai pinnoituksia.

Tuotteen tyypillinen käyttökohde on 
saneerauskohde, jossa tuhotaan kasvusto 
ennen saneeraustyötä tai vaihtoehtoisesti 
tuhotaan kasvusto, jotta jää aikaa saneeraus-
työn suunnitteluun ja harkittuun 
toteuttamiseen.

OMINAISUUDET / EDUT

Biodex Wash tuhoaa monentyyppisiä 
mikrobeja, kuten homeet, sienet, bakteerit, 
sammalet, jäkälät ja levät. Se sopii siis 
erinomaisesti myös ulkobetonirakenteissa 
olevien kasvustojen tuhoamiseen ennen 
korjaus- ja pinnoitustöitä.

Perinteisistä homepesuaineista poiketen 
Biodex Wash pysyy pitkään tehokkaana, jopa 
kaksi vuotta, estäen näin mahdollisen uuden 
kasvuston kehittymistä.

Biodex Washia ei tarvitse huuhdella pois, 
kuten monet muut homepesuaineet. Tämä 
paitsi lisää tuotteen suojaamistehoa niin 
lisäksi estää huuhteluveden aiheuttamaa 
mahdollista uutta kosteusongelmaa.

TYÖOHJEITA

ESITYÖT

Näkyvä kasvusto sekä mahdolliset irtoavat 
maalit ja pinnoitteet tulee ennen BW 
käsittelyä poistaa teräsharjalla, kaapimalla tai 
muutoin mekaanisesti. Mikäli alustassa on 
muita epäpuhtauksia, kuten öljyjä ja rasvoja, 
tulee ne poistaa ko. epäpuhtauden käsittelyyn 
tarkoitetulla tuotteella.

KÄSITTELY

Huom! Lue käyttöturvallisuustiedot huolella
ennen tuotteen käyttöä!

Levitä Biodex Wash laimentamattomana 
harjalla, telalla tai ruiskuilla alueille, joilla on 
näkyvää kasvustoa. Pidä huolta, että koko 
alue on kasteltu märäksi.

Alueet, joilla ei ole näkyvää kasvustoa, 
voidaan käsitellä laimennetulla pesuaineella 
(3 osaa vettä 1 osaan BW).

Anna käsittelyn kuivua ja harjaa sen jälkeen
kuollut kasvusto pois ennen pohjusteiden,
pinnoitteiden tai betoninkorjaustuotteiden 
levittämistä.

Huom! Biodex Wash vaatii noin viikon 
toiminta-ajan kasvuston tuhoamiseen ennen 
kuin em. kuolleen kasvuston harjaaminen 
voidaan toteuttaa.

Kun em. Tuhoamiskäsittely on toteutettu, 
levitetään koko alueelle (sekä näkyvän 
kasvuston että muulle alueella) laimennettu 
Biodex Wash liuos varmistamaan käsittelyn 
pitkä tehoaika.

Mikäli jostain syystä tarvitaan nopeampaa 
käsittelyä, voidaan näkyvä kasvusto poistaa
esim. hypokloriittipohjaisella pesuaineella.
Tämä tulee kuitenkin huuhdella huolella pois, 
harjata ja antaa pinnan kuivua ennen Biodex 
Wash käsittelyä em. ohjeen mukaan

SUUNNITTELU- JA
TILAUSOHJEITA

Riittoisuus: jopa 10 m2/litra
Astiakoko: 5 litran muoviastia

MUITA OHJEITA

Työvälineet tulee puhdistaa puhtaalla vedellä 
välittömästi käytön jälkeen.

Varastointi tilassa, jossa se ei pääse 
jäätymään. Tuote varastoidaan alku-
peräisessä, avaamattomassa astiassa suojassa
kuumuudelta.
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Pitkävaikutteinen pesuaine mikrobikasvuston 
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