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COLORIA HOMEPESU 
 
 
 
 
Tuote Homeenpoistoon tarkoitettu puhdistus- ja desinfiointiliuos 

ulkokäyttöön. Tuote on tiiviste. 
 
Käyttö Erilaiset homeiset ja likaiset pinnat ulkotiloissa jotka kestävät 

vesipesua, mm. maalattu tai maalaamaton puu, kiviaines- ja 
rappauspinnat, puutarhakalusteet jne. 

 
 Coloria Homepesu on kloori-vapaa; se siis on erinomainen 

maalipinnan huoltopesuaine koska se ei valkaise eikä rapauta 
maalipintaa. Biosidipohjaisena aineena se toimii myös 
erinomaisena pohjusteena hidastaen mahdollista homehtumista 
ja sinistymistä jatkossa. 

 
Koodi  110 
 
Maalaustarvikeryhmä MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 014. 

(MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 01).  
 
Tiheys  n. 0,94 kg/litra 
 
Ohenne Vesi 
 
Tulenarkuus Leimahtava 
 
Käsittely Aine saattaa olla herkistävää. Ärsyttää joutuessaan iholle tai 

silmiin. Käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten 
suojalaseja ja – käsineitä. 

 
 
Varastointi ja kuljetus Suojeltava jäätymiseltä 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
 
Huoltopesu Homepesua laimennetaan vedellä suhteessa 1:3 – 1:5. Vaikeasti 

likaantuneilla pinnoilla käytetään pienempää laimennossuhdetta. 
Levitä aine sienellä, harjalla tai ruiskuttamalla. Pinnat kastellaan 
seoksella kauttaaltaan ja niiden annetaan kuivua. Erittäin likaisilla 
pinnoilla käytä pesuharjaa tehostamaan pesutulosta. Homepesua 
ei tarvitse huuhdella pois eikä se vahingoita maalipintaa. Erittäin 
likaiset pinnat saattavat tarvita kuitenkin huuhtelun puhtaan ja 
siistin lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 
Home- ja leväpesu Homepesu levitetään pinnalle laimennettuna vedellä suhteessa 

1:3 tai erittäin homeisilla pinnoilla raakana. Levitykseen käytetään 
pesuharjaa, sientä tai ruiskua. Aineen annetaan vaikuttaa 10 - 30 
minuuttia. Pinta kastellaan seoksella uudelleen, jos se alkaa 
kuivua tänä aikana. Tämän jälkeen pintaa hangataan sienellä tai 
pesuharjalla kunnes kaikki levät ja homeet ovat irronneet ja pinta 
on puhdas. Vaikeasti homeiset pinnat pestään karkealla harjalla 
ja huuhdotaan painepesurilla. Mikäli home on kovin pinttynyttä, 
saattaa toinen käsittely homepesulla olla tarpeen. Jos maalipinta 
on hyväkuntoinen, ei huoltomaalausta tarvita, koska Coloria 
Homepesussa ei ole valkaisevia ja pintaa rapauttavia ainesosia. 

 
 Coloria Homepesu voidaan myös levittää likaisille tai homeisille 

pinnoille ja antaa ulkoilman hoidella loput. Kokeile tätä esimerkiksi 
tiili- ja huopakatoilla ja muilla sään armoilla olevilla pinnoilla. 

 
Huoltomaalauksessa Coloria Homepesu voidaan varsinaisen 
pinnan puhdistuksen jälkeen vielä levittää maalattaviin pintoihin ja 
jättää pintamaalin alle tehostamaan maalipinnan puhtaana 
pysymistä jatkossa.  
     

 
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
   

Estettävä aineen pääsy viemäreihin tai vesistöön. Suojaa 
kasvillisuus pestävien pintojen lähistöllä. Hyvin tyhjennetyt, kuivat 
pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen 
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen 
pesuaine on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje 
pakkaus huolellisesti myöhempää käyttöä varten. 

 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen 
puoleen ennen työhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä. 
 


