
Rakennusten julkisivut altistuvat
jatkuvasti erilaisille rasitustekijöille,
kuten sateelle, lämpötilan vaihtelulle,
suoralle auringonvalolle, ilmansaasteille
sekä haitalliselle kasvustolle.
Korjaustarpeeseen ja oikeanlaisiin
huoltotoimenpiteisiin vaikuttavat
suuresti julkisivun materiaali, ikä sekä
kunto. Säännöllisellä puhdistuksella,
pintakäsittelyllä ja vaurioiden
välittömällä korjaamisella voidaan
suurempia, kalliita julkisivuremontteja
saada siirrettyä ja pintamateriaalin
elinkaarta pidennettyä.

Jokaisella julkisivumateriaalilla on omat
vitsauksensa. Esimerkiksi punajäkälää
ilmestyy herkimmin julkisivulevyihin,
betoniin ja rapatuille pinnoille, kun taas
tiilessä viihtyvät parhaiten vihreä tai
tumma sammal sekä jäkälä.
Ilmansaasteet ja suola tekevät tuhojaan
näihin kaikkiin materiaaleihin. Pitkään
pinnoille jäädessään haitallinen
kasvusto, suola ja lika voivat aiheuttaa
materiaalien rapautumista 
ja muita pysyviä vaurioita.

Säännöllinen kunnossapito pidentää 
julkisivun ikää

Sammal, punajäkälä ja suola
vaurioittavat julkisivua
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Täsmäpuhdistaja punajäkälän ja kasvuston peittämille ulkopinnoille

Betonipintojen biohajoava erikoispesuaine tuhoaa tehokkaasti ongelmallisen punajäkälän, levän,
sammaleen, lian, noen ja ruosteen.
Ohje:  Tee käyttöliuos. Levitä runsaasti Punajäkälän poistoainetta niin että kasvusto kastuu
läpimäräksi ja anna vaikuttaa tunti. Levitä vielä toinen kerta ainetta ja anna vaikuttaa vähintään 10
minuuttia. Pese pois painepesurilla yli 60 °C vedellä.
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SOLEDO
PUNAJÄKÄLÄN
POISTOAINE

Ulkopintojen tehokas ja monikäyttöinen pesuaine

Laimennettava pesuainetiiviste, joka puhdistaa nopeasti & vaivattomasti likaantuneet ja
sammaloituneet ulkopinnat sekä pihakiveykset. Biohajoava.
Ohje:  Tee käyttöliuos. Poista mekaanisesti irtoroskat ja paksu kasvusto. Levitä pesuliuosta
runsaasti kuivalle pinnalle. Anna vaikuttaa 10–20 min, tehosta tarvittaessa aineen vaikutusta
sienellä tai harjalla ja huuhdo lopuksi painepesurilla tai letkupaineella.

SOLEDO 
SAMMALPOIS

Pitkävaikutteinen tuhoaine ennaltaehkäisee haitallista kasvustoa

Erittäin tehokas sammaleen ja rikkakasvuston poistoaine, joka jätetään pinnalle vaikuttamaan.
Hidastaa ja ennaltaehkäisee uuden kasvuston syntymistä. Biohajoava.
Ohje:  Poista irtoroskat ja paksu kasvustokerros mekaanisesti. Levitä runsaasti laimennettua
liuosta kuivalle pinnalle ja jätä vaikuttamaan, ei tarvitse huuhdella pois. Aine on vaikuttanut, kun
kasvusto on muuttunut ruskehtavaksi.

SOLEDO 
KASVUSTON
TUHOAINE

Suojakäsittely estää epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymisen julkisivuun

Kyllästeainekäsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan kalvoa. Parantaa julkisivupesujen
lopputulosta ja hidastaa käsitellyn pinnan rapautumista sekä estää sammaloitumista.
Ohje:  Sumuta laimentamattomana matalapainekannulla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että
pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan telaaminen heti sumutuksen
jälkeen takaa tasaisen lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä
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