
Karbantartási termékek a ház körül

–  A tiszta siker

Új 
generációs 
biológiai 
tisztítás

Tisztaság könnyen, gyorsan, mérgező anyagok nélkül
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• 1996-ban alapított svéd vegyipari cég

• Saját termékfejlesztés

• Progresszív növekedés

• Környezetbarát szemlélet

• Termékeik megvásárolhatók mintegy 800 festék- és 
építőanyag kereskedésben

• Jelen van Finnországban, Svédországban, Norvégiában,  
a Balti országokban és most már Magyarországon is

• penész
• alga
• zuzmó
• moha
• gomba

Kiválóan alkalmazható   
a legtöbb felülethez

• zsindely
• fémlemez
• falazó elemek
• nád tető 
• kő 
• fa
• műanyag
• vászon ponyva

BioComb termékcsalád

Legfontosabb tudnivalók a BioComb AG-ról

Eltávolítja a felületen 
képződött mikrobákat
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A BioComb egy új módszert ajánl a szennyezett 
épületek védelméhez és tisztításához. 
A folyamatos küzdelem, az épületet romboló penész, gomba, és 
egyéb mikroorganizmusok ellen mostanáig nehéz és drága volt. 
A BioComb-bal most győztessé válik a háztulajdonos.

Finoman bánik a szerkezettel,  
de könyörtelen a mikrobákkal szemben.
A BioComb védelmet biztosít  az épületnek 4-10 éven keresztül. A hatóanyaga egy egyszerű 
megoldással megváltozatja a mikrobák sejtjeinek elektromos töltését, ezáltal eltávolítva 
azokat és megakadályozva az újabb lerakódások kialakulását.

• A BioComb tisztító anyagok  
használata egyszerű; a felületre szórva 
hagyjuk ott legalább két órát. 

• Nem szükséges nagynyomású,  
vagy intenzív mechanikus felhordás. 

• Nincs szükség mosásra, a következő 
eső ugyanis kimossa a leváló 
szennyeződéseket a felület celláiból.

• Az így elvégzett munkánk költsége 
töredéke annak, amennyibe akkor 
kerülne, ha egy erre szakosodott cég 
hagyományos módon végezné el 
ugyanezt a feladatot. 

• A védelem 4-10 évig biztosított  
a káros mikroorganizmusok ellen.

A BioComb termékcsalád új megvilágításba helyezi  
a felületek tisztítását, védelmét!

Hatékony, de biztonságos; 
olcsó, de könnyen használható  

Biológiailag 
lebomló!
Védelem  
4-10 évig!

A BioComb termékek 
megfelelnek a legújabb 
környezetvédelmi 
előírásoknak.
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Minden anyagra  
és minden káros mikrobára

Tiszta kerítés

Kültéri felhasználásra,  
kerti bútorokra is alkalmas
Fa- és faszerkezetű kerítésekre és 
bútorokra. Eltávolítja a mikrobákat 
és letisztítja a szennyeződéseket. 
Hosszú ideig megakadályozza az új 
mikrobák megjelenését. Műanyag- és 
fémbútorokra, festett és festet-
len fa felületekre is alkalmazható. 
Megakadályozza a fa korhadását.
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter

Tiszta homlokzat

Kültéri felhasználásra, homlokzatokra
Eltávolítja és letisztítja a homlok-
zatokon képződő szennyeződést és 
mikrobákat. Tégla, cserép, beton, 
fémrúd, fa, műanyag és bádog felüle-
tekre alkalmas. Hosszú ideig megvédi a 
felületet az új mikrobák kialakulásától. 
Megakadályozza a fa korhadását.
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter és 5 liter

Felülettisztító PRO M

Kültéri felhasználásra, homlokzatokra
Rendkívül erős festéklemosó anyag.  
Mikroba tenyészeteket (pl. gombák, algák, 
penész, zuzmók és moha) biológiailag  
eltávolító oldat. Festés előtt tisztítsa le a 
nagyon szennyezett felületeket. Alkáli oldat, 
amely megérdesíti a befestendő felületet, 
így az újonnan felhordandó festék jobban 
tapad. Megakadályozza a fa korhadását.
Hígítás: 1:4 – 1:1
Kiszerelés: 1 liter 

Tiszta terasz

Kültéri felhasználásra
A fateraszok folyamatosan ki vannak  
téve az erőteljes napsugárzás, eső stb.  
azaz az időjárás hatásainak. A Tiszta  
Terasz elsősorban olyan fa teraszok  
tisztítására alkalmas, amelyet  
algás moszatok szennyeztek be. 
Az oldat megakadályozza a további algá- 
sodás kialakulását. Használatát követően 
a fa visszanyeri eredeti színét és fényét.
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter és 5 liter

Tiszta tető

Kültéri felhasználásra
Cserép, zsindely és ásványi gyapot tetőkre.  
Rendkívül erős, mikroba tenyészeteket  
(pl. moha) biológiailag eltávolító oldat, továbbá 
megakadályozza az új tenyészetek kialakulását. 
Ecsettel, magas nyomású festékszóróval  
vagy kefével lehet felhordani a felületre.  
Nem kell leöblíteni. A tisztítást követően akár 
2 évig is tisztán tartja a felületet. Mikrobák 
ellen 4-5 évig fejti ki hatsát. A felhordást 
megelőzően a felültet le kell söpörni (például 
kefével). Megakadályozza a fa korhadását.
Hígítás: 1:3 (Fedőképesség: 5-7 m2 / liter)
Kiszerelés: 1 liter és 5 liter 

Felülettisztító

Kültéri felhasználásra
Kültéri felületekre alkalmas előkezelő 
anyag, amely hatékonyan eltávolítja  
a felgyülemlett szennyeződést és 
zsiradékot a festendő felületről. Olyan 
lúgos oldat, amely mattá és érdessé 
teszi a befestendő felületet és ezáltal 
feljavítja a festék tapadóképességét. 
Nem szükséges leöblíteni.
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter
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A káros mikroorganizmusok minden oldalról támadják az épületet.  
A BioComb termékcsalád hatékony védelmet kínál ezekkel szemben.  
Külön kategóriákba rendeztük a termékeket, a lehető legegyszerűbb formában,  
a legtipikusabb felhasználási területek szerint.

Tiszta otthon

Mindenféle felületről eltávolítja  
a penészt. Hosszú távon megakadá-
lyozza az új tenyészetek kifejlődését. 
Alkalmazható festett és festetlen 
fára, kőre, betonra, porcelánra, 
műanyagra, üvegre és bádogra. 
Megakadályozza a fa korhadását.
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter és 5 liter

Tisztító mohás felületre 

Kültéri felhasználásra
Letisztítja és eltávolítja a szennyeződést,  
a mohát, a zuzmót és a gombákat a kültéri 
falfelületekről. Hordja fel a kezelendő felü-
letre és várjon néhány órát addig, amíg az 
anyag kifejti hatását. Gyengéden kefélje át 
a felületet, majd öblítse le vízzel. Hosszú 
távon megakadályozza az új tenyészetek 
kialakulását, valamint a fa korhadását.
Kiszerelés: 1 liter

Tiszta ponyva

Kültéri felhasználásra
Ponyvák, csónak takaróvásznak, sátrak  
tisztítására és karbantartására. Eltávolítja 
a mikrobákat éstartósan megakadá-
lyozza az új tenyészetek kialakulását.
Kefével kell felhordani a felületre és 
néhány órát várni, amíg az anyag 
kifejti hatását. Bő vízzel kell leöblíteni. 
Megakadályozza a fa korhadását. 
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter

Szaglekötő

Gyorsan és hatékonyan szünteti meg  
a kellemetlen szagokat. Kiválóan alkalmaz-
ható pl. a kistestű háziállatok alom-
szagának semlegesítésére illetve cipő, 
táska, sátor szagtalanítására is ajánlott.
Használható továbbá korhadás, vizelet, 
széklet, penész vagy gombásodás okozta 
erős, kellemetlen szagok eltávolítására.
Kiszerelés: 500 ml

Alga és penész lemosó

Kültéri felhasználásra
Különösen olyan felületek tisztítására alkal-
mas, amelyek algák, penészgombák, zuzmók 
és moha hatására sérültek meg. A lemosóval 
hatékonyan kezelhető felületek: homlokza-
tok, kerítések, kerti bútorok. Hatékonyan 
gátolja meg az új tenyészetek kialakulását.
Hígítás: 1:2 vagy 1:5
Kiszerelés: 1 liter

Tisztító algás felületre

Kül- és beltéri felhasználásra
Biológiai úton valamennyi felületről eltávo-
lítja a szennyeződést és az algákat. Hosszú 
távon megakadályozza az új algatenyésze-
tek kialakulását, valamint a fa korhadását.
Hígítás: 1:3
Kiszerelés: 1 liter
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Győződjön meg a BioComb erejéről!
A BioComb tsztítja a felületet és hosszú időn keresztül nyújt védelmet

Tiszta tető

Így néz ki a háza teteje?
Moház, zuzmós és algás? A BioComb Tiszta tető termék alkalmas 
tégla, cserép, ásványi gyapot, zsindely és bádoglemezes tetőre is.

A tisztítás ennél nem is lehet könnyebb.
A leseperhető, lekaparható szennyeződés eltávolítását követően  
a higított BioComb oldatot vigye fel a tető felületére. Az eső 
elrendezi a továbbiakat.

Tartós tisztaság
Tisztántartó hatását akár 2 évig, megelőző hatását 4-5 évig is 
kifejti. Háza értéke azonnal megnő.

kezeletlen tető kezelt felület  
3 hónap múlva

kezelt felület  
3 év múlva

Tiszta otthon

Penész a fürdőszobában vagy a homlokzaton? 
A Tiszta Otthon szinte valamennyi felületre alkalmazható, mint  
pl.  fa, a tégla, a beton, a kő, a vakolt felület, műanyag burkolat, 
üveg és bádog. Bel- és kültéren egyaránt.

Felhordás és öblítés
A tisztítás nem is lehetne ennél könnyebb. Az oldatot alacsony 
nyomású festékszóróval, ecsettel vagy szivaccsal hordjuk fel a 
felületre. Néhány órát hagyjuk állni, hogy kifejthesse a hatását, 
majd öblítse le. Használjon az utasítások szerinti védőeszközöket.

Tartós tisztaság
A mikroba tenyészeteket biológiailag eltávolító anyag, tartós 
védelmet biztosít az új tenyészetek kialakulásával szemben. 
Időt és pénzt takarít meg és a háza értéke érzékelhetően 
megnövekszik.

 Moha és zuzmó

Moha és zuzmó? 
A BioComb Moha- és zuzmóölő szer bel- és kültérben is alkalmazható 
valmennyi fa-, tégla-, beton-, kő-, vakolt és textilfelületre.

Felhordás és öblítés
A tisztítás nem is lehetne ennél könnyebb. A BioComb oldatot alacsony  
nyomású festékszóróval, ecsettel vagy szivaccsal hordjuk fel a felületre.  
Néhány órát hagyjuk állni, hogy kifejthesse a hatását, majd leöblítjük.  
Használja az utasítások szerinti védőeszközöket!

Tartós tisztaság
Az ökológiai BioComb tartós védelmet biztosít az új tenyészetek  
kialakulásával szemben. Időt és pénzt tud megtakarítani és a háza  
értéke érzékelhetően megnövekszik.



Segítjük az értékesítést!
–  A tiszta siker

• Hatékony

• Tartós védelem

• Könnyü használat

• Biológiailag lebomló

• Klórmentes

• Gazdaságos és olcsó

• Friss megjelenést 
kölcsönöz festés 
nélkül

Új generációs biológiai tisztítás  
3in1: TISZTÍT - MEGELŐZ - ELTÁVOLÍT


