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KASUTUSJUHEND: PUHAS FASSAAD 
 
ÜLDIST: 
BioComb Puhas Fassaad on laiatoimeline vahend bioloogiliste mikroobide ning 
mikrofloora (hallitus, vetikad, sammal, samblikud, seen) hävitamiseks, puhastamiseks ja 
tõrjumiseks. Peale pindade töötlemist võib pinna puhastamise jätta looduse (vihm ja tuul) 
teha.  Lahus on bioloogiliselt lagunev. 
SOBIB KASUTAMISEKS:  
BioComb fassaadi puhastusvahend sobib kasutamiseks kõikidel värvitud pindadel, millel 
on mustust, hallitust ja mikrofloorat, kuid värvipind on terve. 
EELISED: 
Toodet on soodne ja lihtne kasutada. Puhastav mõju on pikaajaline. Puhas Fassaad 
eemaldab mikrofloora ja muudab värvitud pinna kirkaks. 
VÄRV: 
Läbipaistev. 
PAKEND: 
1L, 5L 
PIISAVUS:  
Piisavus sõltub aluspinna karedusest ja värvitud  pinnast. 1 liitrist lahusest jätkub 8-12 m2 
pinna käsitlemiseks. 
LADUSTAMINE: 
Piirangud ladustamistingimustele puuduvad. Vahend ei rikne ning jäätumine vahendit ei 
kahjusta. 
LAHJENDAMINE: 
1 osa vahendit, 2-3 osa vett. 
ENNE TÖÖTLEMIST: 
Veendu, et töödeldav pind ja seda kattev mikrofloora on kuivad.  Lihtsaim viis seda testida on suruda 
paberrätik vastu mikrofloorat või pinda ning kui see tundub kuiv, võib alustada pinnatöötlusega.  
Kontrolli ilmateadet -  töötlemise ajal ja peale seda ei tohi kahe tunni jooksul vihma sadada. 
ILMAOLUD: 
Parimad tingimused töötlemise ajaks on poolpilvised, sajuta ilmad. Väldi pinnatöötlust otsese 
päikese käes, vahend kuivab/haihtub liiga kiiresti. 
KAITSEVAHENDID: 
Kaitse pindade töötlemise ajal lähedal asuvaid pindasid ja taimi kattes need näiteks kilega. 
Kasuta töötlemise ajal kaitseprille, kaitsemaski (p2) ja kaitsekindaid.  
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KASUTAMINE: 
Pihusta valmis tehtud lahus seinale madalsurvepritsiga suunaga altpoolt üles. Veendu, et 
kogu pind saab hoolikalt käsitletud, ära hoia lahust kokku. Oluline on see, et kogu 
mikrofloora saab üle pihustatud. Ära kasuta tööriistu, mille puhul ei ole kindel, kas lahus 
jaguneb pinnale põhjalikult või ei ole kindel, kas aine segunemine toimub ühtlaselt (nt. 
survepesur).  
PEALE TÖÖTLEMIST: 
Lahus ei tekita värvikihi peale värvi hülgivat kilekihti, seega võib peale fassaadi töötlemist vajadusel 
pinna üle värvida. Puhas Fassaad ei karesta pinda uue värvikihi paremaks nakkumiseks nii nagu seda 
teeb BioComb Värvipesuvahend. 
TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE: 
Tühjenda pihusti lahuse jääkidest, täida puhta veega ja loputa.  
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