
Effektiva produkter för hela huset

GUIDE – RENGÖRING

Tak

Fasad

Trallgolv

Vind, källare, krypgrund

Markis, tält, båtkapell

Staket, mur, marksten

Trädgårdsmöbler

Släta ytor ute/inne



TAK
SANERING OCH RENGÖRING

 – Alger, lavar, mögel och påväxt

BIOkleen Takrent 
Rengör tak från alger och påväxt. 
Efter behandlingen dröjer det någon 
eller några månader innan påväxten 
tappar fäste. Återetableringen tar 
flera år och taket hålls fritt från ny 
påväxt under lång tid. 

BIOkleen Alg/Mögelbort
Sanerar effektivt svår/kraftig påväxt 
av alger, lavar, mögel m. m. både 
inom- och utomhus. Biologiskt 
nedbrytbar. 



BIOkleen Alg/Mögelbort 
Sanerar effektivt svår/kraftig påväxt 
av alger, lavar, mögel m. m. både 
inom- och utomhus. Biologiskt 
nedbrytbar. 

VIND, KÄLLARE, KRYPGRUND
SANERING

– Smuts, sot, svamp, mögel, röta

BIOkleen Alg/Mögelbort  Proffs
Sanerar effektivt svår/kraftig påväxt 
av alger, lavar, mögel m. m. både 
inom- och utomhus. Biologiskt ned-
brytbar. Produkten är koncentrerad.



1 BIOkleen Tralltvätt 
Är det första steget i BIOkleens 
träskyddssystem. Optimerad för att 
effektivt rengöra tryckimpregnerat 
trämaterial. Det är viktigt att inte an-
vända för starka medel som kan skada 
material och bryta ner det i förtid. 

BIOkleen Trallskydd 
Ett träskydd/impregnering baserad 
på miljövänlig kiselteknologi, vatten-
baserad och utan biocider. Motverkar 
svampangrepp och ger ett effektivt 
flamskydd. Fungerar på de flesta  
träslag av barrträd. Trallskydd ska ej 
användas på trall under tak. Trallskydd 
ingår som steg 2 i BIOkleens träskydds-
system. 

TRALLGOLV RENGÖRING OCH UNDERHÅLLSTVÄTT – Sot, alger och mögelprickar
SKYDD OCH IMPREGNERING – Flamskyddande smutsbarriär
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TRÄSKYDDSSYSTEM
1+2+3



BIOkleen Ytförsegling 
Ingår som steg 3 i BIOkleens 
träskyddssystem och är ett  
förstärkande ytskydd byggt på en 
vattenbaserad organisk kiselemulsion. 
Dessa komponenter bildar tillsam-
mans en effektiv vattenavstötande 
fysisk barriär som är diffusionsöppen 
och skyddar mot UV-strålning. Kan 
användas på trallgolv, staket, fasader, 
murar, stengolv, shingeltak, trädgård-
smöbler och alla andra ytor utomhus 
som behöver skyddas för fukt. 

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

RENGÖRING OCH UNDERHÅLLSTVÄTT – Sot, alger och mögelprickar
SKYDD OCH IMPREGNERING – Flamskyddande smutsbarriär
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Underhåll

Nyhet!



BIOkleen Alg/Mögeltvätt 
Rengör effektivt och sanerar ytor 
som angripits av smuts, alger och 
mögel. Både för inom- och utomhus-
bruk. Fungerar på alla underlag som 
tål vatten. Levereras med ejektor 
vilket förenklar användandet.

BIOkleen Fasadtvätt
Enkel och effektiv rengöring av fasa-
der och andra ytor utomhus. Rengör 
utan att bleka och ger bra fäste för 
alla typer av färger.

BIOkleen Fasadtvätt TX 
Har en unik gelform som hänger kvar på 
ytan utan att rinna av vilket gör att med-
let torkar långsammare, hinner verka 
längre, är drygare och inte kladdar.

FASAD
RENGÖRING OCH UNDERHÅLLSTVÄTT

– Grön- och svartmögel samt smuts och sot



MARKIS, TÄLT, BÅTKAPELL
SANERING, UNDERHÅLLSTVÄTT – Smuts, sot, alger och mögelprickar

SKYDD, IMPREGNERING – Mot fukt och fläckar

BIOkleen Markis/kapelltvätt 
Rengör enkelt och effektivt utom-
hustextilier, t. ex. markiser, dynor, 
båt- och husvagnskapell.

BIOkleen Textilimpregnering 
Långtidsverkande impregnering mot 
fukt och fläckar för alla textilier och 
läderprodukter.



STAKET, MUR, MARKSTEN
RENGÖRING OCH UNDERHÅLLSTVÄTT 

– Grön- och svartmögel samt smuts och sot

BIOkleen Alg/Mögeltvätt 
Rengör effektivt och sanerar ytor som 
angripits av smuts, alger och mögel. 
Både för inom- och utomhusbruk. 
Fungerar på alla underlag som tål 
vatten. Levereras med ejektor vilket 
förenklar användandet.

BIOkleen Alg/Mögelbort 
Sanerar effektivt svår/kraftig påväxt 
av alger, lavar, mögel m. m. både inom- 
och utomhus. Biologiskt nedbrytbar. 

BIOkleen Fasadtvätt 
Rengör enkelt och effektivt fasader och 
andra ytor utomhus. Används både som 
förebyggande underhåll och innan man 
t ex ska måla. Färgen håller längre vid 
regelbunden rengöring och behovet av 
målning minskar. 



TRÄDGÅRDSMÖBLER
RENGÖRING OCH UNDERHÅLLSTVÄTT  

– Grön- och svartmögel samt smuts och sot

BIOkleen Alg/Mögeltvätt 
Rengör effektivt och sanerar ytor 
som angripits av smuts, alger och 
mögel. Fungerar på alla underlag 
som tål vatten. 

BIOkleen Konstrottingtvätt 
Tvättar effektivt bort pollen, sot och 
annan typ av smuts. Fungerar på 
såväl trä som plast. Tvätta helst dina 
möbler 3 gånger per säsong och var 
extra noga inför vinterförvaringen.

BIOkleen Fasadtvätt TX 
Har en unik gelform som hänger 
kvar på ytan utan att rinna av vilket 
gör att medlet torkar långsammare, 
hinner verka längre, är drygare och 
inte kladdar. Den kan användas på 
alla färger och material.



SLÄTA YTOR UTE/INNE
RENGÖRING – Tvätthandske för målartvätt

BIOkleen Tvätthandske, Ute
Nu har vår populära tvättduk utveck-
lats till en tvätthandske! Handsken 
är impregnerad med Målartvätt och 
vakuumförpackad för längre hållbar-
het. Den är utvecklad för att enkelt 
och effektivt rengöra målade ytor 
från smuts och fett före målning. Ytan 
behöver inte eftersköljas med vatten.

BIOkleen Tvätthandske, Inne
Tvätthandsken finns även för inomhus-
bruk. Impregnerad med Målartvätt 
och speciellt lämpad för rengöring 
av lackerade ytor i kök, badrum m.m. 
Även golv- och taklister, fönster, ele-
ment m.m. kan med fördel rengöras 
med Målartvättduken. Ytan behöver 
inte eftersköljas med vatten.



SLÄTA YTOR UTE/INNE
RENGÖRING – Tvätthandske för målartvätt

ÖVRIGT 
RENGÖRING OCH UNDERHÅLLSTVÄTT  

– Effektiv borttagning av beläggning på svåråtkomliga ytor

BIOkleen Kalkbort Direkt
Tixotrop kalkbort ”hänger kvar” på 
vertikala ytor och torkar långsamt 
vilket innebär längre verkningstid 
och således bättre resultat. Löser 
effektivt beläggningar av kalk,  
tvålkalk, smuts m.m.

BIOkleen Luftvämepumptvätt
För rengöring av inomhusdelen på 
Luft/Luftvärmepumpar. Rengöring 
rekommenderas en till två ggr per 
år, då smuts minskar effekten och 
sänker livslängden på anläggningen. 
Förhindrar även bakterietillväxt.

BIOkleen Konstrottingtvätt 
Tvättar effektivt bort pollen, sot och 
annan typ av smuts. Fungerar på så-
väl trä som plast. Tvätta dina möbler 
minst 3 gånger per säsong och var 
extra noga inför vinterförvaringen.

BIOkleen Alg/Mögelbort Direkt
BIOkleen Alg/Mögelbort Direkt 
sanerar effektivt kraftig påväxt av 
alger, lavar, mögel m. m. både inom- 
och utomhus. Kan användas på de 
flesta byggnadsmaterial. 
Biologiskt nedbrytbar.



BIOkleen – produkter för proffs 
och hemmafixare.

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB
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Beräknar 
snabbt hur 
mycket medel 
som går åt.
Scanna koden
eller besök
biokleen.se


