
MAALINPOISTO- JA PUHDISTUSAINEET

Versio: 22_5_FI



2Avaintuotteet

BIOkleen on perustamisestaan 
lähtien, 1980-luvun alusta, kehittänyt 
ympäristöystävällisiä laatutuotteita koteihin. 
BIOkleenin® ympäristöystävälliset tuotteet 
ovat Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval-
sertifioituja ja Bra Miljöval-tunnus on painettu 
tuotteisiin, jotta asiakkaiden olisi helpompi valita 
ympäristöystävällinen tuote. Bra Miljöval on 
Ruotsin luonnonsuojeluliiton ympäristömerkki. 
Kun tuotteessa on tämä merkki, se täyttää 
Ruotsin luonnonsuojeluliiton asettamat 
vaatimukset. Vaatimukset ovat tiukat, ja niitä 
kiristetään asteittain. Tuotteita kehitetään koko 
ajan vastaamaan näitä vaatimuksia, joten ne 
kehittyvät jatkuvasti ympäristölle vähemmän 
haitallisiksi.

Muovit ja ympäristömyrkyt ovat yksi aikamme 
suurimmista globaaleista ympäristöongelmista. 
OrganoClick AB on ruotsalainen 
ympäristöteknologiayritys, joka kehittää, valmistaa 
ja markkinoi materiaaleja ja tuotteita, jotka 
perustuvat ympäristöystävälliseen kuitukemiaan. 
Esimerkkejä OrganoClickin tuotteista ovat 
vettähylkivä kangaskäsittely OrganoTex®, jolla 
voidaan korvata hormonitoimintaa häiritseviä 
fluorihiilivetyjä. Biokleenin ympäristömerkityillä 
pintakäsittely- ja hoitotuotteilla, biopohjaisella 
OC-BioBinder ™ sideaineella ja OrganoComp® 
biokomposiitilla voidaan korvata öljypohjaiset 
muovit.

BIOkleen -puhdistusaineet

 › Pintahomeen poisto
 › Pintakäsittelyaineen poisto
 › Terassipesu

Käyttökohteita: 



3 Avaintuotteet

OrganoClick perustettiin vuonna 
2006 Tukholman yliopiston ja Ruotsin 
maatalousyliopiston kanssa. Yritys on voittanut 
useita palkintoja, kuten ”Sveriges mest lovande 
start-up”, ”Sveriges bästa miljöinnovation” ja 
Maailman Luonnonsäätiön (WWF) ”Climate 
Solver”. Se on ollut Affärsvärldens och 
NyTekniks 33-listalla Ruotsin lupaavimpien 
teknologiayritysten joukossa.

Kaikki BIOkleen tuotteet ovat sertifioidut 
ISO 9001 -laatujärjestelmään ja ISO 14001 
-ympäristöjärjestelmään.

Ennen Jälkeen
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Kuva Tuotteen nimi Käyttökohde EAN Tuotetunnus

BIOkleen ECO Julkisivun 
pesuaine 0,5L

Tuote on biohajoava. Pesee julkisivut 
ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. 
Käytetään julkisivujen ja muiden 
ulkopintojen pesuun ja puhdistamiseen. 
Puhdistaa ja antaa hyvän pidon kaikille 
maaleille. Sopii hyvin myös julkisivun 
huoltopesuun.

7392664330054 246-33005

BIOkleen ECO Julkisivun 
pesuaine 2,5L

Tuote on biohajoava. Pesee julkisivut 
ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. 
Käytetään julkisivujen ja muiden 
ulkopintojen pesuun ja puhdistamiseen. 
Puhdistaa ja antaa hyvän pidon kaikille 
maaleille. Sopii hyvin myös julkisivun 
huoltopesuun.

7392664332508 246-33250

BIOkleen Tekstiilisuoja-aine 
0,5L

Tekstiilisuoja-aine kaikille 
tekstiilimateriaaleille, jotka haluat 
saada vettä ja likaa hylkiviksi. Sopii mm. 
ulkotyynyille, markiiseille ja veneen 
kuomuille. Täysin ilman myrkyllisiä 
kemikaaleja ja liuottimia. 

7392664107052 246-10705

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu sisätiloihin 
0,5L

Ympäristöystävällinen sisätilojen 
maalarinpesuaine on kehitetty 
puhdistamaan pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Aine puhdistaa pinnat 
haalistamatta ja tarjoaa hyvän pidon 
kaikille maalityypeille. 

7392664340053 246-34005

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu sisätiloihin 
2,5L

Ympäristöystävällinen sisätilojen 
maalarinpesuaine on kehitetty 
puhdistamaan pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Aine puhdistaa pinnat 
haalistumatta ja tarjoaa hyvän pidon 
kaikille maalityypeille.

7392664340251 246-34025

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu sisätiloihin 5L

Ympäristöystävällinen sisätilojen 
maalarinpesuaine on kehitetty 
puhdistamaan pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Aine puhdisaa pinnat 
haalistumatta ja tarjoaa hyvän pidon 
kaikille maalityypeille. 

7392664330504 246-33050



5 Avaintuotteet

Kuva Tuotteen nimi Käyttökohde EAN Tuotetunnus

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu sisätiloihin 
sumutepullo 1L

Ympäristöystävällinen sisätilojen 
maalinpesuaine on kehitetty 
puhdistamaan pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Aine puhdisaa pinnat 
haalistumatta ja tarjoaa hyvän pidon 
kaikille maalityypeille. 

7392664370104 246-37010

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu ulkotiloihin 1L

BIOkleen eco ulkopinnoille 
tarkoitettu maalarinpesu on kehitetty 
puhdistamaan helposti ja tehokkaasti 
maalatut pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Tuotetta ei tarvitse 
huuhdella. Sopii kaikille puupinnoille 
ja tasaisille ulkopinnoille. Tuotteella 
voi esimerkiksi pestä aidat, ikkunat, 
ikkunalasit, vesikourut, syöksyputket ja 
muoviset tai puiset puutarhakalusteet.

7392664340107 246-34010

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu ulkotiloihin 
sumutepullo 1L

BIOkleen eco ulkopinnoille 
tarkoitettu maalarinpesu on kehitetty 
puhdistamaan helposti ja tehokkaasti 
maalatut pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Tuotetta ei tarvitse 
huuhdella. Sopii kaikille puupinnoille 
ja tasaisille ulkopinnoille. Tuotteella 
voi esimerkiksi pestä aidat, ikkunat, 
ikkunalasit, vesikourut, syöksyputket ja 
muoviset tai puiset puutarhakalusteet. 

7392664380103 246-38010

BIOkleen ECO 
Maalarinpesu ulkotiloihin 5L

BIOkleen eco ulkopinnoille 
tarkoitettu maalarinpesu on kehitetty 
puhdistamaan helposti ja tehokkaasti 
maalatut pinnat liasta ja rasvasta 
ennen maalausta. Tuotetta ei tarvitse 
huuhdella. Sopii kaikille puupinnoille 
ja tasaisille ulkopinnoille. Tuotteella 
voi esimerkiksi pestä aidat, ikkunat, 
ikkunalasit, vesikourut, syöksyputket ja 
muoviset tai puiset puutarhakalusteet.

7392664340503 246-34050

BIOkleen ECO Terassipesu 
1L

Terassin ympäristöystävällinen 
puhdistusaine. Tuote on tarkoitettu 
puisten terassipintojen puhdistamiseen, 
joihin on muodostunut hankalia lika- 
tai leväpintoja. Terassipesun ja sen 
kuivumisen jälkeen puun voi käsitellä 
uudelleen esimerkiksi öljyämällä.

7392664195103 246-19510

BIOkleen ECO Terassipesu 
5L

Terassin ympäristöystävällinen 
puhdistusaine. Tuote on tarkoitettu 
puisten terassipintojen puhdistamiseen, 
joihin on muodostunut hankalia lika- 
tai leväpintoja. Terassipesun ja sen 
kuivumisen jälkeen puun voi käsitellä 
uudelleen esimerkiksi öljyämällä.

7392664195509 246-19550
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Yleiset yhteystiedot
www.rakennusapteekki.fi
+358 (0) 19 233 975
info@rakennusapteekki.fi

Rakennusapteekki on perinteisten 
rakennusmateriaalien valmistaja, tukkukauppa 
ja osaamiskeskus. Tavoitteemme on turvata 
perinteisten rakennustuotteiden saatavuus 
ja korkea laatustandardi. Haluamme ylläpitää 
perinteisiä tuotantomenetelmiä ja vaalia 
perinteisten materiaalien käyttöä yhdessä 
laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Laajan 
mallikirjastomme ansiosta voimme säilyttää tietoa 
Suomen rakennushistorian yksityiskohdista.


