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COLORIA HOMEPESU 
 
 
 
 
Tuote Homeen, sammalen, jäkälän ja muiden epäpuhtauksien 

tuhoamiseen tarkoitettu puhdistus- ja desinfiointiliuos 
ulkokäyttöön. Voidaan käyttää rakennusaikaisena suojauksena 
käsittelemättömillä puurakenteilla ulkona.  Tuote on tiiviste. 

 
Käyttö Kaikille ulkopinnoille, jotka kestävät vesipesua: mm. puu, 

kestopuu, betoni, huopakate, rappaus- ja kiviainespinnat, tiilikatot 
ja peltipinnat. Maalaamattomat ja aiemmin erityyppisillä maaleilla 
ja kuullotteilla käsitellyt pinnat ennen huoltomaalausta ja 
huoltopesuna. Coloria Homepesu ei valkaise eikä rapauta vanhaa 
maalipintaa. Biosidipohjaisena aineena se toimii erinomaisena 
pohjusteena hidastaen mahdollista homehtumista ja sinistymistä. 
Laimennetaan käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan.  

 
Coloria Homepesun vaikuttavat aineet ovat biohajoavia. 
 
Ainesosat saattavat vahingoittaa käsittelemättömiä metalli- ja 
peltipintoja; suojaa tällaiset pinnat huolellisesti tai huolehdi niiden 
huuhtomisesta puhtaalla vedellä ennen pesuaineen kuivumista. 

 
 
Koodi  110 
 
Maalaustuoteryhmä 014 ja 139 (MaalausRYL 2012) 
 
 
Riittoisuus 4 – 7 m² / litra laimennettua ainetta. Riittoisuuteen vaikuttaa 

käsiteltävä alusta, alustan imevyys, likaisuus ja käytetyt 
työvälineet. 

 
Laimentaminen Huoltopesu    1:20 
  Desinfiointi ja pohjustus  1:10 

Homepesu   1:5 
Vaikeat kasvustot  1:3 – 1:5 
 

 
Tiheys  n. 0,94 kg/litra 
 
Ohenne Vesi 
 
Varastointi ja kuljetus Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
 
Huoltopesu Käytetään lievästi likaisilla ulkopinnoilla, joissa ei esiinny juurikaan 

hometta. 
 

Homepesua laimennetaan vedellä suhteessa 1:20. Levitä aine 
sienellä, harjalla tai ruiskuttamalla. Pinnat kastellaan seoksella 
kauttaaltaan ja annetaan kuivua 10-12 h tai seuraavaan päivään. 
Huuhdo pinnat juoksevalla vedellä tai painepesurilla. Varo 
pintojen ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella ja 
vesimäärällä. Käytä tarvittaessa harjaa tehostamaan pesua. Jos 
maalipinta on hyväkuntoinen, ei huoltomaalausta tarvita. Levitä 
puhtaille pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 
parantaaksesi pintojen puhtaana pysymistä jatkossa. Tätä 
käsittelyä ei huuhdota pois.  

 
Home- ja leväpesu Homepesu levitetään pinnalle laimennettuna vedellä suhteessa 

1:5. Levitykseen käytetään pesuharjaa, sientä tai ruiskua. Pinnat 
kastellaan seoksella kauttaaltaan ja annetaan kuivua 10-12h tai 
seuraavaan päivään. Kostuta pinta vedellä ja tämän jälkeen 
pintaa hangataan sienellä tai pesuharjalla, kunnes kaikki levät ja 
homeet ovat irronneet. Huuhdo pinnat juoksevalla vedellä tai 
painepesurilla. Varo pintojen ja rakenteiden vaurioittamista 
liiallisella paineella ja vesimäärällä. Mikäli home on kovin 
pinttynyttä, saattaa toinen käsittely olla tarpeen. Jos maalipinta on 
hyväkuntoinen, ei huoltomaalausta tarvita. Levitä puhtaille 
pinnoille Coloria Homepesu laimennettuna 1:10 parantaaksesi 
pintojen puhtaana pysymistä jatkossa. Toimi näin myös, jos 
pinnat pitää huoltomaalata. Tätä käsittelyä ei huuhdota pois. 

 
Tiilikatot Tiilet puhdistetaan irtoliasta, helposti irtoavasta sammaleesta, jä-

kälästä jne. harjaamalla. Jos pintoja ei ole tarkoitus maalata, 
levitetään Coloria Homepesu laimennettuna 1:5 pintoihin 
esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylös edeten. Voimakkaasti 
kasvustoa sisältävät pinnat voidaan käsitellä 1:3 laimennuksella. 
Käsittelyä ei huuhdota pois vaan pinnat puhdistuvat säärasituksen 
vaikutuksesta ajan kuluessa. Huomioithan, että tässä saattaa 
kulua aikaa useita kuukausia. Tätä käsittelyä voidaan käyttää 
myös huopakatteilla ja erilaisilla maalatuilla tai pinnoitetuilla 
peltipinnoilla, joita kuntonsa puolesta ei tarvitse maalata. 

 
  Jos tiilikate maalataan; tiilet puhdistetaan irtoliasta, helposti 

irtoavasta sammaleesta, jäkälästä jne. harjaamalla. Levitä Coloria 
Homepesu laimennettuna 1:5 pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla 
alhaalta ylös edeten. Voimakkaasti kasvustoa sisältävät pinnat 
voidaan käsitellä 1:3 laimennuksella. Aineen annetaan vaikuttaa 
muutamasta päivästä viikkoon ja tämän jälkeen pinnat pestään 
painepesurilla ja tarvittaessa harjaamalla.  Varo alustan ja 
kattorakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella ja 
vesimäärällä. Toista käsittely, jos tarve vaatii.  Anna pintojen  
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kuivua olosuhteista riippuen päivän tai kaksi. Puhdistetulle 
tiilipinnalle levitetään Coloria Homepesu-liuos (laimennus 1:10) 
esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylöspäin edeten. Liuosta ei 
tarvitse huuhtoa pois; maalaus voidaan suorittaa, kun alusta on 
täysin kuiva. 
 

Peltipinnat Aiemmin maalaamattomat pinnat: Poista helposti irtoava lika ja 
pöly harjaamalla. Levitä Coloria Homepesu laimennettuna 1:3 
pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla alhaalta ylös edeten. 
Työskentele sopiva alue kerrallaan, ettei pesuaine pääse 
kuivumaan. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, harjaa pinta 
tehostaaksesi pesutulosta. Lisää pesuliuosta tarpeen mukaan, jos 
pinta ehtii kuivahtamaan. Pinta huuhdotaan huolellisesti runsaalla 
puhtaalla vedellä. Homepesun ainesosat saattavat jättää jälkiä 
peltipuhtaille pinnoille – pesuliuosta ei voi jättää tällaisille pinnoille 
huuhtomatta. 

 
 Aiemmin maalatut tai pinnoitetut pinnat ennen huoltomaalausta: 

Poista helposti irtoava lika ja pöly harjaamalla. Levitä Coloria 
Homepesu laimennettuna 1:5 pintoihin esimerkiksi reppuruiskulla 
alhaalta ylös edeten. Työskentele sopiva alue kerrallaan, ettei 
pesuaine pääse kuivumaan. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, 
harjaa pinta tehostaaksesi pesutulosta. Lisää pesuliuosta tarpeen 
mukaan, jos pinta ehtii kuivahtamaan. Pinta huuhdotaan 
huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä. 

 
Pohjustus ja desinfi- 
ointi Laimenna Coloria Homepesua 1:10. Levitä aine sivelemällä, 

harjaamalla tai ruiskuttamalla pintoihin. Aine jätetään pintoihin ja 
ei huuhdota pois. Tarvittavat pinta- ja jatkokäsittelyt voidaan tehdä 
olosuhteista riippuen 24-48 h kuluttua. Coloria Homepesu on 
sideaineeton tuote, joten tuotetta voidaan käyttää kaikkien 
yleisimpien ulkomaalituotteiden alla. 

 
 
Huomioitavaa Sisältää herkistäviä aineita. Ärsyttää joutuessaan iholle tai silmiin. 

Käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, 
käsineitä ja suojavaatetusta. Vältä ihokosketusta ja 
ruiskutussumun hengittämistä. 

 
 Vahingoittaa pihakasvillisuutta; suojaa sellaiset kohdat 

huolellisesti, joihin et pesuainetta halua päätyvän. Ei voida 
käyttää kasvihuoneiden ja kasvatusastioiden käsittelyyn. 

 
 Älä levitä ainetta suorassa auringonpaisteessa (tehoaineet 

haihtuvat pois liian nopeasti), kostealle alustalle, sateella tai 
sateen uhatessa. Käsitellyistä pinnoista valuvaa sadevettä ei tule 
käyttää kastelu- tai pesuvetenä muutaman viikon aikana 
käsittelystä. 
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Ympäristöhaittojen ehkäisy 
   

      
Estettävä laimentamattoman 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. 
 

Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta. 
 
 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen 
ennen maalaustyöhön ryhtymistä.  
 
Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. 
Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää 
asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen 
käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta. 
 


