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Fasad

Tak

Trallgolv

Vind, Källare,
Krypgrund

Markis, Tält,
Båtkapell

Staket, Mur,
Marksten

Trädgårds-
möbler

Måleri,
Övrigt

Rengöring och underhållstvätt 
Smuts, sot, alger och mögel

Alg/Mögeltvätt (4) 
Fasadtvätt (4) 
Fasadtvätt Ejektor (4)  
Fasadtvätt TX (5)

Tralltvätt eco (6) 
Trallskydd eco (6) 
Ytförsegling (6) 
Trallschampo eco (7)

Markis/Kapelltvätt (5) 
Textilimpregnering (5)

Alg/Mögeltvätt (4) 
Fasadtvätt (4)

Alg/Mögeltvätt (4) 
Fasadtvätt (4)

Alg/Mögelbort (3)

Konstrottingtvätt (10)

Alg/Mögelbort (3)
Takrent (3)

Alg/Mögelbort (3)

Sanering och rengöring  
Alger, lavar, mögel och annan påväxt

Sanering 
Smuts, sot, alger och mögel

Rengöring och underhållstvätt 
Smuts, sot, alger och mögel

Rengöring och underhållstvätt 
Smuts, sot, alger och mögel

Målningsprodukter 
Rengöring, färgborttagning, etc.  

Övrigt 
Klotterskydd, färgbort, etc.

Sanering, underhållstvätt 
Smuts, sot, alger och mögel

Skydd, impregnering 
Mot fukt och fläckar

Rengöring och underhållstvätt 
Smuts, sot, alger och mögel

Skydd och impregnering 
Silvergrått trä med ökad hållbarhet

Snabbguide

Objekt / område Syfte / problem Verksamma produkter (sidnr.)

Fasadtvätt (4) 
Penseltvätt (5)

Färgbort (11) 
Klotterskydd (11)

Målartvätt (9)

Tvätthandske (9)
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Alg/Mögelbort Proffs

Alg/Mögelbort Direkt

Takrent Ejektor

Alg/Mögelbort

Sanering

» Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. Högkoncentrat. 
Endast för yrkesmässigt bruk. 

» Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. Inomhus/Utomhus

» Rengör enkelt alla sorters tak från alger och annan påväxt.

» Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. Inomhus/Utomhus

Högkoncentrat som sanerar alla ytor inom– och utomhus. Tar bort 
alger, mögel, lav och annan påväxt på virke, fasader, puts, tegel m.m. 
Baserad på en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande 
effekt. Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind 
ta hand om resten. Om applicering inomhus; låt verka i 48 timmar 
och torka sedan rent med fuktig trasa. Endast för yrkesmässigt bruk.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan be-
arbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, 
koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Blanda med vatten 1:14. Högkoncentrat.

Perfekt för sanering av mindre ytor, inom- och utomhus. Rengör 
effektivt snickerier, trädgårdsmöbler, stuprör, gravstenar, våtrum, 
balkonger etc. från alger, mögel och annan påväxt. Baserad på 
en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt.  
Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand 
om resten. Om applicering inomhus; låt verka i 48 timmar och torka 
sedan rent med fuktig trasa.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan be-
arbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, 
koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Rengör tak från alger, lavar och annan påväxt och kan användas på alla 
sorters takmaterial. Efter behandlingen dröjer det någon eller några 
månader innan påväxten tappar fäste, oftast vid ett kraftigt regn eller 
snö. Lavar kan ta upp till ett år innan de släpper. Återetableringen tar 
flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. 

Användning: Kopplas direkt till vattenslangen via ejektorn. Enkelt att spruta direkt 
på taket. 2,5 liter koncentrat räcker normalt till ca 125-150m². Vid optimalt vatten-
tryck når vattenstrålen ca 10 meter. Kan verka svagt korroderande på aluminium, 
zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Automatisk spädning med ejektorn.

Sanerar alla ytor inom– och utomhus. Tar bort alger, mögel, lav och 
annan påväxt på virke, fasader, puts, tegel m.m. Baserad på en aktiv 
tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Applicera 
medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om  
resten. Om applicering inomhus; låt verka i 48 timmar och torka  
sedan rent med fuktig trasa.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan be-
arbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, 
koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Blanda med vatten 1:4.

Förp: 1l
Art. nr. 19110 
EAN: 7392664191105
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 19150 
EAN: 7392664191501
Antal/låda: 3

Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 19012 
EAN: 7392664190122
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l Ejector
Art. nr. 14103 
EAN: 7392664141032
Antal/låda: 4

Förp: 1l
Art. nr. 19010 
EAN: 7392664190108
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 19050 
EAN: 7392664190504
Antal/låda: 3

Ute

Inne/Ute

Inne/Ute

Inne/Ute

Ejektor
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Ute

Ute

Inne/Ute

Tvätt

Ejektor

Alg/Mögeltvätt

Fasadtvätt

Fasadtvätt Ejektor

» Rengör från alger, mögel och annan påväxt. Inomhus/Utomhus

» Underhållstvätt eller tvätt före målning.

» Underhållstvätt eller tvätt före målning. 
» Kopplas direkt till vattenslangen via ejektorn.

Rengör ytor som angripits av lättare grönalger, svartmögel och annan 
påväxt. Fungerar på alla underlag som tål vatten såsom trä, sten,  
putsade ytor, markisväv, trädgårdsmöbler, tryckimpregnerade ytor 
m.m. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande på alu- 
minium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Låt verka i några 
minuter utan att torka in, jobba inte i direkt solljus. Skrubba med mjuk borste och 
skölj med vatten, alltid nedifrån och upp. 

Spädning: Blanda med vatten: Vid ommålning: 1:5, Vid underhållstvätt 1:15.

För tvätt av alla typer av fasader och andra ytor utomhus. Rengör och 
ger ett bra fäste för alla sorters färger. Även mycket lämplig för under- 
hållstvätt. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande 
på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt 
nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Låt verka i några 
minuter utan att torka in, jobba inte i direkt solljus. Skrubba med mjuk borste och 
skölj med vatten, alltid nedifrån och upp. 

Spädning: Blanda med vatten: Vid ommålning: 1:5, Vid underhållstvätt 1:15.

För tvätt av alla typer av fasader och andra ytor utomhus. Rengör och 
ger ett bra fäste för alla sorters färger. Även mycket lämplig för under- 
hållstvätt. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande 
på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt 
nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Kopplas direkt 
till vattenslangen via ejektorn. Enkelt att spruta direkt på fasaden. Låt verka i några 
minuter utan att torka in, jobba inte i direkt solljus. Skrubba med mjuk borste och 
skölj med vatten, alltid nedifrån och upp. 2,5 liter koncentrat räcker normalt till ca 
125-150m2. Vid optimalt vattentryck når vattenstrålen ca 10 meter.

Spädning: Automatisk spädning med ejektorn.

Förp: 1l
Art. nr. 13110 
EAN: 7392664031104
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 13150 
EAN: 7392664031500
Antal/låda: 3

Förp: 1l
Art. nr. 13010 
EAN: 7392664030107
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 13050 
EAN: 7392664030503
Antal/låda: 3

Förp: 2,5l Ejector
Art. nr. 13303
EAN: 7392664133037
Antal/låda: 4

Innan tvätt

Efter tvätt
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Ute

Ute

Tvätt

Fasadtvätt TX

Markis/Kapelltvätt

» Underhållstvätt eller tvätt före målning. Gelformulering.

» Rengör från smuts, alger, mögel och annan påväxt på markiser,  
båtkapell och andra textilier.

Appliceras i flytande form men stabiliseras till gel när den träffar 
väggytan. Förtjockad (tixotrop) vilket ger betydligt mindre åtgång. 
Medlet torkar långsammare vilket ger längre verkningstid och und- 
viker onödigt spill. Är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra  
fasader och andra ytor utomhus, före målning eller vid underhållstvätt. 
Rengör utan att etsa glas eller aluminium. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Applicera medlet 
med pensel, roller eller spruta. Låt verka i några minuter. Vät ytterligare om ytan 
börjar torka. Undvik direkt solljus. Bearbeta med borste och tvätta av med vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Rengöring av smuts, alger, mögel och annan påväxt på markiser, textil, 
kapell m.m. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande 
på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt 
nedbrytbar.

Användning: Applicera medlet nerifrån och upp för att undvika ränder. Låt verka 
i några minuter utan att torka in. Bearbeta med mjuk borste eller svamp. Efterskölj 
med vatten.

Spädning: Blanda med vatten 1:5.

Förp: 5l 
Art. nr. 13550 
EAN: 7392664135505
Antal/låda: 3

Förp: 1l 
Art. nr. 13410 
EAN: 7392664134102
Antal/låda: 6

Inne/Ute

Textilimpregnering

Penseltvätt 

» Impregnerar effektivt alla typer av textilier.

» Löser effektivt färg och rengör penslar, färgsprutor och verktyg.

För alla textilmaterial som man önskar få vatten- och smutsavvisande. 
Perfekt för utedynor, markiser, båtkapell m.m. Helt fri från giftiga  
kemikalier och helt utan lösningsmedel. 

Användning: Se till att materialet är rent och tvättat utan sköljmedel. Materialet 
ska vara helt torrt innan behandling. Spreja med 20cm avstånd och se till att  
materialet väts ordentligt, vänta 1 min, och spreja sedan en gång till.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Naturliga växtoljor i penseltvätten gör penslarna mjuka och smidiga att 
arbeta med. Penseltvätt är gjord på vegetabiliska oljor och utvecklad  
för att effektivt lösa färg och rengöra penslar, färgsprutor och verktyg. 
Ej brandfarlig och kräver inte förvaring i brandskåp i butiken.

Användning: Löser våta alkydoljefärger och till viss del intorkade alkydolje- och 
latexfärger. Stryk av lös färg och låt penseln stå i tvätten tills all färg är upplöst. 

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 10705 
EAN: 7392664107052
Antal/låda: 6

Förp: 1l
Art. nr. 15010
EAN: 7392664050105
Antal/låda: 6



6

Trallskydd eco

Ytförsegling

» Ger en len och silvergrå träyta.

» Smuts- och vattenavvisande träskydd. Långtidsverkande.

Det andra steget i BIOkleens träskyddssystem är ett träskydd/impreg-
nering baserat på miljöanpassad kiselteknologi, vattenbaserad och 
utan biocider. Träet blir vackert ljust silvergrått med tiden och får en 
ännu bättre hållbarhet. Produkten motverkar svampangrepp och ger 
ett förbättrat flamskydd. Används till tryckimpregnerat trä/furu.

Användning: Medlet appliceras 2 gånger med ca 1 timmes torktid mellan på- 
läggningarna. Fördela/arbeta in eller torka bort överflödig vätska. Under 6–8 veckor 
kommer ytan att successivt anta en ljusare färgton för att slutligen bli vackert 
silvergrå. Vid applicering undvik direkt solljus, risk för regn och solvarma ytor. 
Använd ej på trall under tak. Trall under takfot har en längre gråningsprocess.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Det tredje och sista steget i BIOkleens träskyddssystem är Ytförsegling. 
Ett långtidsverkande och förstärkande ytskydd som ger smuts- och 
vattenavvisande egenskaper, vilket gör altanen lättare att rengöra. 
Ytförseglingen skapar mindre risk för ytlig påväxt och mögel, samt 
minskar risken för sprickbildning. Komponenterna bildar en barriär 
som är diffusionsöppen (ytan andas) samtidigt som vattendropparna 
pärlas och rinner av ytan. 

Användning: Applicera medlet tidigast 4 timmar efter Trallskydd torkat. Ytan får 
inte utsättas för regn inom 24 timmar. Var noga med att pensla ut överflödig 
vätska. 

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Ute

Ute

Ute

1

2

3

Träskydd

Förp: 1l 
Art. nr. 13710
EAN: 7392664137103
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l 
Art. nr. 13725
EAN: 7392664137257
Antal/låda: 4

Förp: 5l 
Art. nr. 13750
EAN: 7392664137509
Antal/låda: 3

Förp: 1l 
Art. nr. 13910 
EAN: 7392664139107
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l 
Art. nr. 13903 
EAN: 7392664139039
Antal/låda: 4

Förp: 5l 
Art. nr. 13950 
EAN: 7392664139503
Antal/låda: 3

Tralltvätt eco
» För rengöring av tryckimpregnerat trä.

Det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör  
effektivt tryckimpregnerat trä från kraftig beläggning av smuts, sot och 
alger. Ger perfekt rent underlag för att sedan påbörja behandlingen 
med BIOkleens Trallskydd.

Användning: Blöt ytan med vatten, applicera medlet med borste. Låt verka i några 
minuter. Skura med borste eller högtryckstvätt med s.k. terrasstvätt tills trallen inte 
längre har någon beläggning eller tvättlösningsrester kvar. Tvätta 2-3m² åt gången. 

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Förp: 1l 
Art. nr. 19510
EAN: 7392664195103
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 19550
EAN: 7392664195509
Antal/låda: 3
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Trallschampo

Utan Behandling Med behandling

Ejektor

Naturligt silvergrå nyans: BIOkleens träskyddssystem 
1+2+3 ger trä en vacker silvergrå yta med tiden. Din altan 
blir len och behaglig att gå på, för ännu fler barfota- 
stunder. Behandlat trä blir mera hållbart och får en  
effektiv vatten- och smutsavvisning som gör det lättare 
att underhålla. Virket blir mer motståndskraftigt mot 
svampangrepp och får även ett förbättrat flamskydd. 
Upp till 10 års hållbarhet. BIOkleens träskyddssystem 
1+2+3 är speciellt lämpad för altangolv i tryckimpreg-
nerat virke, bryggor m.m.

Effektivt vattenavvisande: Komponenterna i systemet 
bildar tillsammans en vattenavvisande barriär som är 
diffusionsöppen (ytan andas) och skyddar mot UV-strål-
ning. De smuts- och vattenavvisande egenskaperna gör 
altanen lättare att rengöra, den får mindre risk för ytlig 
påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

För mer info se BIOkleens Träskyddssystem 1+2+3 folder, 
eller på www.biokleen.se.

» För underhållstvätt av alla träytor, 
   utan att förstöra ytskyddet.

För att trallen ska behålla sitt skydd och bevaras på bästa sätt 
rekommenderas underhållstvätt med BIOkleens Trallschampo. 
Trallschampot tar effektivt bort smuts som lägger sig uppepå trallen, 
men riskerar inte att förstöra ytskyddet.

Användning: Lägg på tvättlösningen på golvet, ca 5 m2 åt gången. Undvik tvätt 
i direkt solsken eller på solvarma ytor, låt ej torka in. Låt verka några minuter och 
bearbeta sedan ytan med mjuk borste. Skölj med vatten. Rengör utan att etsa 
glas och aluminium.

Spädning: Blanda ca 5 dl Trallschampo med 10 liter vatten eller anslut ejektorn 
till vattenslangen. Automatisk spädning med ejektorn.

Ute

Förp: 1l 
Art. nr. 19310
EAN: 7392664193109
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l 
Art. nr. 19303
EAN: 7392664193031
Antal/låda: 4

Ett träskydd baserad på miljöanpassad 
kiselteknologi, utan biocider. Används 
till tryckimpregnerat trä/furu.
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Handrent Wipes

Städsåpa

Propplösare

Målartvätt Inne

Tvätt- & Målerisortiment Inne

Inne

Inne

Inne

Svanenmärkt

» Fuktad, kraftigt rengörande tvättduk med skrubbeffekt för färg, 
   lim, olja m.m. 

» Städsåpa baserad på naturliga råvaror, fettsyror från linolja, 
   rapsolja m.m.

» För stopp i avlopp samt i förebyggande syfte.

» Späds med vatten. Måste eftersköljas.

Handrent Wipes är en effektiv handrengörare som används vid ren-
göring när det inte finns vatten i närheten. Verkar snabbt för att lösa 
och absorbera smuts och fett. Djuprengörande skrubbeffekt som 
rengör effektivt hårt sittande smuts. Innehåller mjukgörande och 
återfettande beståndsdelar. Handrent Wipes kan också användas för 
rengöring av verktyg. 

Användning: Rengörande och återfettande tvättduk för händer. 

Lämplig för flera användningsområden beroende på spädning. Perfekt 
för rengöring i kök, badrum och övriga utrymmen samt för fläckbort-
tagning. Städsåpa innehåller glycerin och fungerar återfettande på 
stenmaterial. Städsåpa har en mild behaglig doft.

Användning: För normal rengöring av de flesta material.

Spädning: 3 kapsyler till 5 liter vatten. Öka doseringen vid kraftig nedsmutsning. 
Använd koncentrerad såpa till svåra fläckar t. ex. olja och fastbränt fett/ugnsren-
göring. Skölj efteråt.

Propplösare är ett högkoncentrerat pulver för att lösa stopp i avlopp 
och ledningar. Propplösare rekommenderas för chockrengöring och 
löser stopp förorsakade av fett, tvålavlagringar, hår och andra organ- 
iska rester. Innehåller Kaliumhydroxid 30–60%. Skadar inte avlopps-
rör av plast eller gjutjärn.

Användning: Avlägsna eventuellt kvarvarande vatten. Häll små doser Propplösare 
i avloppet. Låt produkten verka några minuter, skölj med varmt vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Målartvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt 
målade ytor från smuts och fett före målning. Rengör utan att bleka 
och ger bra fäste för alla typer av färg. OBS! Måste eftersköljas.

Användning: Använd trasa eller svamp och rengör ytan som skall målas. Torka 
med fuktig trasa eller svamp som sköljs ur i vatten. Låt torka före målning. Rengör 
och ger ett bra fäste för alla typer av färger. Kan verka svagt korroderande på alum- 
inium, zink, koppar och andra porösa metaller. Kan etsa glas.

Spädning: Blanda med vatten 1:10.

Förp: 75 st 
Art. nr. 47050 
EAN: 7392664470507
Antal/låda: 6

Förp: 0,75l 
Art. nr. 13975 
EAN: 7392664139756
Antal/låda: 10

Förp: 750 g
Art. nr. 14675 
EAN: 7392664146754
Antal/låda: 10

Förp: 1l
Art. nr. 12010 
EAN: 7392664020108
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 12050 
EAN: 7392664020603
Antal/låda: 3
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Tvätt- & Målerisortiment Inne

Tvätt- & Målerisortiment Ute

Målartvätt Inne

Målartvätt Ute

Tvätthandske, Spray & Refill

Tvätthandske, Spray & Refill

Inne

Ute

Tvätthandske Inomhus:
Förp: 1 st
EAN: 7392664036024
Antal/låda: 12

Refill Inomhus:
Förp: 1l
Art. nr. 11010 
EAN: 7392664010130
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 11050 
EAN: 7392664010505
Antal/låda: 3

Spray Inomhus: 
Förp: 1l sprej 
Art. nr. 13210 
EAN: 7392664132108
Antal/låda: 6

Tvätthandske Utomhus:
Förp: 1 st
EAN: 7392664136038
Antal/låda: 12

Refill Utomhus:
Förp: 1l 
Art. nr. 11110 
EAN: 7392664111103
Antal/låda: 6

Förp: 5l 
Art. nr. 11150 
EAN: 7392664111509
Antal/låda: 3

Spray Utomhus:
Förp: 1l sprej 
Art. nr. 13310 
EAN: 7392664133105
Antal/låda: 6

» Tvätthandske, Spray & Refill. Ingen sköljning - Måla direkt.

» Tvätthandske, Spray & Refill. Ingen sköljning - Måla direkt.

Tvätthandske: Frottéhandske impregnerad med målartvätt. Torka av 
och måla direkt, utan sköljning. Tvätthandsken är impregnerad med 
BIOkleen Målartvätt. Utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra in-
vändigt målade ytor från smuts och fett före målning utan att behöva 
efterskölja med vatten.

Användning: Tvätta direkt, handsken sitter säkert på handen. Rengör utan att etsa 
eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger. Sköljning behövs inte. En 
använd tvätthandske kan maskintvättas i 60–90°C och återanvändas. Låt torka - 
klart för målning!

Refill: Refill till BIOkleens impregnerade tvätthandske för inomhus-
bruk. Torka av och måla direkt, utan sköljning. För tvätt före målning 
av alla ytor inomhus. 

Användning: För tvätt före målning av alla ytor inomhus. Slipp hantering av hinkar. 
Använd direkt ur flaskan för att fukta tvätthandsken. Inget spill som rinner eller 
stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Spray: Målartvätt utan sköljning. Spreja, torka av och måla direkt. 
Rengör enkelt och effektivt alla ytor inomhus från smuts och fett före 
målning och behöver inte eftersköljas med vatten. 

Användning: Spreja direkt på ytan eller fukta en trasa. Inget spill som rinner eller 
stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Tvätthandske: Frottéhandske impregnerad med målartvätt. Torka av 
och måla direkt, utan sköljning. Tvätthandsken är impregnerad med 
BIOkleen Målartvätt. Utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra må-
lade ytor utomhus från smuts och fett före målning utan att behöva 
efterskölja med vatten.

Användning: Tvätta direkt, handsken sitter säkert på handen. Rengör utan att etsa 
eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger. Sköljning behövs inte. En 
använd tvätthandske kan maskintvättas i 60–90°C och återanvändas. Låt torka - 
klart för målning!

Refill: Refill till BIOkleens impregnerade tvätthandske för utomhus-
bruk. Torka av och måla direkt, utan sköljning. För tvätt före målning 
av alla ytor utomhus. 

Användning: För tvätt före målning av alla ytor utomhus. Slipp hantering av hinkar. 
Använd direkt ur flaskan för att fukta tvätthandsken. Inget spill som rinner eller 
stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Spray: Målartvätt utan sköljning. Spreja, torka av och måla direkt. 
Rengör enkelt och effektivt alla ytor inomhus från smuts och fett före 
målning och behöver inte eftersköljas med vatten. 

Användning: Spreja direkt på ytan eller fukta en trasa. Inget spill som rinner eller 
stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.
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Biocleaner med enzym

Kalkbort

Luftvärmepumptvätt

Konstrottingtvätt

Ute

Inne/Ute

Inne/Ute

Inne

DIREKT-produkter

» Tar bort dålig lukt orsakad av organiskt material som t ex matrester, 
urin, svett och uppkastningar.

» Löser effektivt beläggningar av kalk.

» För rengöring av inomhusdelen på luftvärmepumpar.

» Rengöringsmedel som förlänger livslängden på dina konstrotting-
   möbler. Innehåller UV-skydd!

Effektivt mot dålig lukt och fläckar orsakade av organiska ämnen. För 
alla ytor inomhus tex. mattor, möbler, sopkärl, textilier, m.m. Perfekt 
för hemmet, stugan, husvagnen, bilen och båten! Enzymet bryter 
ner det organiska materialet (urin, uppkastningar, matrester m.m.) 
som förorsakar den dåliga lukten, och omvandlar det till vatten och  
koldioxid. Därmed avlägsnas orsaken till dålig lukt.

Användning: Spraya flödigt. Låt produkten verka och torka eventuellt efter med 
en fuktig trasa. För hårt belastade områden (offentliga toaletter, idrottshallar, natt-
klubbar etc) bör produkten torka in i ytan för att uppnå maximalt förebyggande 
effekt. På mattor och övriga textilier: Ta bort mest möjligt av fysiska rester och spill. 
Spraya rikligt så att ytan blir ordentlig genomfuktat. Borsta in vätskan i materialet. 
Låt produkten verka och torka efter med en fuktig trasa.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Ett effektivt avkalkningsmedel för rengöring av ytor där kalk byggts 
upp t.ex. kakel, handfat, duschar, toaletter, kranar och rör. Det aktiva 
ämnet tixotrop ”hänger kvar” på vertikala ytor och torkar långsamt 
vilket ger längre verkningstid och således bättre resultat. 

Användning: Spraya på ytan som skall rengöras. Låt verka i upp till 30 minuter, 
men inte så länge att medlet torkar in i underlaget – då måste ytan sprayas på nytt. 
Bearbeta ytan med borste eller svamp, med eller utan skrubbeffekt efter behov. 
Skölj med vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

För rengöring av Luftvärmepumpens inomhusdel/kondensor. Ren- 
göring rekommenderas en till två ggr per år, då smuts minskar  
effekten och sänker livslängden på anläggningen. Förhindrar även 
bakterietillväxt. 

Användning: Gör apparaten strömlös, undvik att spreja på elektroniken. Låt verka 
i ca 10 minuter och spreja därefter med vatten och torka av noggrant.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Tar effektivt bort pollen, sot och annan typ av smuts. Fungerar på 
såväl trä som plast. Carnaubavax binds kemiskt till ytan och bildar 
en skyddande och smutsavvisande hinna och ger ett extra UV-skydd. 
Tvätta dina möbler minst 3 gånger per säsong och var extra noga 
inför vinterförvaringen.

Användning: Produkten är klar att användas direkt, ingen spädning. Undvik tvätt i 
direkt solljus eller på solvarma möbler. Spola först av möblerna med vatten. Spreja 
sedan BIOkleen Konstrottingtvätt på en mindre yta åt gången. Låt medlet verka ett 
par minuter och bearbeta sedan den smutsiga ytan med svamp eller mjuk borste. 
Skölj med rikligt med vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 76012 
EAN: 7392664760127
Antal/låda: 6

Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 60012 
EAN: 7392664600126
Antal/låda: 6

Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 22212 
EAN: 7392664222120
Antal/låda: 6

Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 14012 
EAN: 7392664140127
Antal/låda: 6
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Klotterbort 801

Färgbort 202

Färgbort 203

Klotterskydd

Ute

Inne/Ute

Inne/Ute

Inne/Ute

Färgborttagning

» För rengöring av klotter på målade ytor, samt textila material. 

» Effektivt för borttagning av gammal färg.

» Effektiv borttagning av hårda lacker, t.ex. billack.

En mycket effektiv och kraftfull produkt som är utvecklad för att ta 
bort klotter på material som målade ytor och textila material. Även 
dekaler och limrester. Smidig att jobba med!

Användning: Produkten sprejas på och färgen torkas av med trasa eller dyl.  
Klotterbort 801 mjölkar/förstör inte plast eller plexiglas. Kan inte användas på våta ytor. 

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Färgbort 202 är en vattenbaserad ”allround” färgborttagare för alla 
typer av färg och underlag, dock inte hårda tunna färger såsom Epoxi, 
billacker m. m, då ska Färgbort 203 användas. Den speciella konsi- 
stensen gör att medlet inte rinner på stående ytor. 

Användning: Rengör ytan och applicera sedan medlet. Undvik att medlet torkar 
under arbetet. Ta bort den lösa färgen. 

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

För borttagning av olje-, alkyd-, epoxifärg på metall och betong. Kan 
även användas för att ta bort plastisolbeläggning på plåt. Den speciella 
konsistensen gör att medlet inte rinner på stående ytor.

Användning: Rengör ytan och applicera sedan medlet. Undvik att medlet torkar 
under arbetet. Ta bort den lösa färgen. 

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Förp: 1l sprej
Art. nr. 5-1 
EAN: 7392664400108
Antal/låda: 6

Förp: 1l
Art. nr. 1-1 
EAN: 7392664110007
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 1-5 
EAN: 7392664150003
Antal/låda: 1

Förp: 20l
Art. nr. 3-20 
EAN: 7392664320000
Antal/låda: 1

Förp: 1l
Art. nr. 4-1 
EAN: 7392664410008
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 4-5 
EAN: 7392664450004
Antal/låda: 1

Förp: 20l
Art. nr. 4-20 
EAN: 7392664300200
Antal/låda: 1

» Förebyggande skydd mot klotter.

Klotterskydd är ett offerskydd med smältpunkt på ca 60 grader och 
skyddar effektivt underliggande yta mot klotter. Klotter kan enkelt 
tvättas bort med högtryck och hetvatten från ytor behandlade med 
Klotterskydd.

Användning: Pensla, rolla eller spruta klotterskyddet på ytan. Produkten ska 
strykas ut väl så att ytan blir jämn och slät. Vid sugande underlag låt torka 1 timme 
och upprepa behandlingen. Sprejfärger, tusch och andra färger kan enkelt tas bort 
från ytor belagda med Klotterskydd. Efter borttagning av klotter skall ny behandling 
göras. Kan användas på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, 
marmor, klinker, kakel, metall m. m.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Förp: 5l
Art. nr. 18250 
EAN: 7392664082502
Antal/låda: 3

Förp: 25l
Art. nr. 18225 
EAN: 7392664182257
Antal/låda: 1
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Vi är övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Därför har BIOkleen sedan starten i början av 
80-talet tagit fram miljöanpassade kvalitetsprodukter för hus och hem.

För att göra BIOkleen®s miljöprofil ännu tydligare för våra kunder har vi nu börjar miljömärka våra produkter med Naturskyddsföreningens  
BRA MILJÖVAL. Vi har nu även flyttat in en stor forskningsenhet i företaget där vi utvecklar nya produkter inom varumärket BIOkleen eco. Det  
nya sortimentet innehåller råvaror som är noga utvalda med hänsyn till vår natur och alla produkterna är miljömärkta. 

Vår förhoppning är att varje gång våra kunder använder BIOkleens eco produkter ska de veta att de aktivt bidrar till en bättre miljö.

Miljömärkning – Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att en produkt 
 ska få bära märkningen måste den leva upp till de krav som Natur- 
skyddsföreningen ställer. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand. 
Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. 

ISO Certifiering
Vi vill inte bara certifiera våra på produkter på BIOkleen utan vi har också 
certifierat organisationen med ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 
14001 miljöledningssystem.

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB | Box 175 , 567 24 Vaggeryd | Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd | tel 0522-339 90 | www.biokleen.se

Följ oss på FB


