
BEVARA DINA FASADER, 
TAK OCH STENYTOR RENA 
OCH VÄLVÅRDADE LÄNGE.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

Med BEVARA®-serien använder vi  
begreppet vård och förespråkar före-
byggande behandling, innan biologisk 
påväxt sker. På det sättet har du alltid 
välvårdade tak, fasader och stenytor. 
På redan angripna ytor är produkterna 
avdödande och rengörande.

BEVARA®-serien
BEVARA-serien består av produkter som desinficerar 
och avdödar påväxt som alger, mögel och lav utan  
att skada underlaget. Produkterna rengör effektivt  
ytbeläggningar på tak, fasader, sten, med mera.  
BEVARA-produkterna innehåller dessutom kompo-
nenter som förlänger effekten och ger en förstärkt 
förebyggande effekt mot ny påväxt.

Vackra ytor länge - mer tid åt annat
Tack vare den förebyggande långtidseffekten så håller 
sig ytorna välvårdade och rena under en lång tid. Du be-
höver inte upprepa behandlingen lika ofta vilket spar tid 
och pengar. Dessutom har du vackra ytor under lång tid.

Bevarar miljön
BEVARA-produkterna är nedbrytbara och skon - 
samma mot miljön. De är tillverkade enligt ISO 14001.
BEVARA-serien är framtagen i samarbete med tak- och 
fasad specialister som dagligen arbetar med ren göring 
och byggnadsvård. De vet vad som krävs för att ha 
vackra och lättskötta ytor över tid. 

Enkel att använda
Samtliga BEVARA-produkter appliceras enkelt med  
en lågtrycksspruta, roller eller pensel. Lösningen app-
liceras tills ytan mättats och rinn uppstår. Väder och 
vind hjälper till att avlägsna avdödad påväxt.

BEVARA®-produkterna är 
utvärderade och testade av SP!

Hitta oss på Facebook
facebook.com/bevaraprodukter

Fasadvård som 
rengör på djupet 
och bevarar
BEVARA® Fasadvård rengör effektivt 

på djupet och har en förebyggande 

långtidseffekt. Applicera BEVARA Fasad-

vård och låt torka in. Rekommenderas 

för att motverka påväxt på både 

nymålade och äldre fasader.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Takvård som 
rengör på djupet 
och bevarar
BEVARA® Takvård rengör effektivt på 

djupet och har en förebyggande lång-

tidseffekt. Applicera BEVARA Takvård och 

låt naturen sköta resten. Rekommenderas 

för att motverka påväxt på både nya 

och äldre tak.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Stenvård som 
rengör på djupet 
och bevarar
BEVARA® Stenvård tar effektivt bort lav, 

alger och mögel från natur sten, mark sten, 

betong och asfalt. Applicera BEVARA 

Stenvård och låt torka in. Rekommenderas 

för att motverka påväxt på både ny-

anlagda och äldre ytor.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Fasadtvätt för 
skonsam och 
effektiv rengöring
BEVARA® Fasadtvätt används med fördel 

innan målning eller för underhållstvätt. 

Applicera BEVARA Fasadtvätt, skrubba 

och skölj.



VÄLVÅRDAT LÄNGE

Takvård

BEVARA® Takvård desinficerar och avdödar påväxt 
som alger, svartmögel och lav på de flesta takmaterial 
utan att skada underlaget. BEVARA Takvård har en 
förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas 
därför att användas i förebyggande syfte för att 
motverka påväxt och beläggningar på både nya och 
äldre takmaterial som betongpannor, lertegel, eternit, 
lackerad takplåt, papptak och altantak. Förvaras frost-
fritt.

1 liter, art.nr. 450060 5 liter, art.nr. 450015

Nyare tak - rekommenderas 2-3 år efter läggning 
(lertegel samma år som det läggs), i förebyggande 
syfte mot påväxt: Späd 1 del Takvård med 2 delar 
vatten. Behandla taket flödigt, använd förslagvis en 
lågtryckspruta typ Bevarasprutan. Låt torka in - du har 
nu ett desinficerat tak med långtidsskydd. Upprepa 
efter behov.

Äldre tak - med påväxt av lav, alger, svartmögel o.s.v.: 
Späd 1 del Takvård med 1 del vatten. Borsta och skrapa 
bort löst sittande påväxt. Behandla taket flödigt, 
kvarsittande påväxt är nu avdödad och kommer att 
nötas bort av väder och vind.

BEVARA® Stenvård desinficerar och avdödar påväxt 
som alger, svartmögel och lav på underlag som 
marksten, murar, betong, sten, gravstenar och tegel 
utan att skada underlaget. BEVARA Stenvård har en 
förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas 
därför att användas i förebyggande syfte på både 
nya och äldre ytor för att motverka påväxt och 
beläggningar. Förvaras frostfritt.

1 liter, art.nr. 450084 5 liter, art.nr. 450039

Nyare stenläggningar - rekommenderas 1-2 år efter 
läggning i förebyggande syfte: Späd 1 del Stenvård 
med 2 delar vatten. Behandla stenläggningen flödigt, 
använd förslagsvis en lågtryckspruta typ Bevara-
sprutan. Låt torka in - du har nu en desinficerad sten-
läggning med långtidsskydd. Upprepa efter behov.

Äldre stenläggningar - med påväxt av lav, alger, 
svartmögel osv: Späd 1 del Stenvård med 1 del 
vatten. Borsta bort löst sittande påväxt, eventuellt 
komplettera med högtryckstvättning. Behandla 
sten läggningen flödigt och låt torka in. Kvarsittande 
påväxt är nu avdödad och kommer att nötas bort av 
väder och vind.

Takvård som 
rengör på djupet 
och bevarar
BEVARA® Takvård rengör effektivt på 

djupet och har en förebyggande lång-

tidseffekt. Applicera BEVARA Takvård och 

låt naturen sköta resten. Rekommenderas 

för att motverka påväxt på både nya 

och äldre tak.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Stenvård
Stenvård som 
rengör på djupet 
och bevarar
BEVARA® Stenvård tar effektivt bort lav, 

alger och mögel från natur sten, mark sten, 

betong och asfalt. Applicera BEVARA 

Stenvård och låt torka in. Rekommenderas 

för att motverka påväxt på både ny-

anlagda och äldre ytor.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

BEVARA® Fasadtvätt är ett alkaliskt och för naturen 
lätt nedbrytbart rengöringsmedel som effektivt rengör 
 fasader och byggnadsdelar från smuts. BEVARA Fasad-
tvätt används vid underhållstvätt eller som tvätt före 
målning. Etsar ej på glas. Fungerar utmärkt tillsammans 
med BEVARA Fasadvård. Förvaras frostfritt.

1 liter, art.nr. 450091 5 liter, art.nr. 450046

Vid tvätt före ommålning - Späd 1 del Fasadtvätt med 
10 delar vatten. Applicera med exempelvis borste, 
svamp eller lågtrycksspruta typ Bevarasprutan. Låt 
verka i 10 minuter (undvik direkt solljus), skrubba, skölj 
rikligt med vatten. Låt torka innan målning.

Vid enbart underhållstvätt - Späd 1 del Fasadtvätt 
med 20 delar vatten. Applicera med exempelvis borste, 
svamp eller lågtrycksspruta typ Bevarasprutan. Låt 
verka i 10 minuter (undvik direkt solljus), skrubba och 
skölj rikligt med vatten.

Fasadtvätt
VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Fasadtvätt för 
skonsam och 
effektiv rengöring
BEVARA® Fasadtvätt används med fördel 

innan målning eller för underhållstvätt. 

Applicera BEVARA Fasadtvätt, skrubba 

och skölj.

BEVARA® Alg- & Mögeltvätt är ett kraftfullt och effek-
tivt rengöringsmedel som innehåller biocider, avsett 
för fasader och byggnadsdelar innan målning och vid 
underhållstvätt. Alg- & Mögeltvätt rengör mycket ef-
fektivt från smuts, fett, sot, alger och mögel. Etsar ej på 
glas. Vid kraftig påväxt av alger, mögel, lav etc. rekom-
menderas förbehandling med BEVARA Fasadvård med 
syfte att avdöda och desinficera förekommande påväxt 
innan tvättning. Förvaras frostfritt.

1 liter, art.nr. 450183 5 liter, art.nr. 450190

Späd med 10 delar vatten vid normaltvätt. 1 liter 
brukslösning räcker till 4-8m2. Applicera med svamp, 
borste eller lågtrycksspruta. Låt verka 10-30 minuter. 
Undvik att arbeta i direkt solljus. Skrubba och skölj 
rikligt med vatten. Låt torka innan målning. Undvik 
starkt solljus då medlet riskerar att torka in. Skydda 
känsliga växter.

Alg- & Mögeltvätt
VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Alg- & Mögeltvätt 
för effektiv och 
grundlig rengöring
BEVARA® Alg- & Mögeltvätt är ett kraftigt 

och effektivt rengöringsmedel som inte 

etsar. Lämpar sig för rengöring innan 

målning eller vid underhållstvätt.
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BEVARA® Stentvätt är ett effektivt rengöringsmedel 
för stenläggningar, stentrappor och murar. Löser upp 
och avlägsnar missfärgningar och beläggningar. Etsar 
ej på glas eller skadar underlaget.

1 liter, art.nr. 450329 5 liter, art.nr. 450336

Bruksanvisning: Applicera flödigt på underlaget och 
låt verka 10-15 minuter, undvik starkt solsken. Borsta 
och skrubba ytan med grov borste eller tvätta av med 
högtryckstvätt. Skölj med vatten.

Spädning: 1 del BEVARA Stentvätt spädes med 4 
delar vatten.

BEVARA® Tralltvätt är ett effektivt rengöringsmedel 
för trallgolv, trappor och staket av tryckimpregnerat 
virke. Löser upp och avlägsnar missfärgningar och 
beläggningar.

1 liter, art.nr. 450305 5 liter, art.nr. 450312

Bruksanvisning: Applicera flödigt på underlaget och 
låt verka 10-15 minuter, undvik starkt solsken. Borsta 
och skrubba ytan med grov borste. Skölj rikligt med 
vatten.

Spädning: BEVARA Tralltvätt levereras i brukslösning 
och är färdig att använda.

BEVARA® Direktvård är en färdigspädd Bevara-
produkt enkel att använda för att avdöda och före-
bygga påväxt som alger, mögel och lav på mindre 
ytor som gravstenar, altanräcken, hängrännor, vind-
skivor och andra mindre byggnadsdelar, utan att ska-
da underlaget. Förvaras frostfritt.

1 liter, art.nr. 450152

Dosering: BEVARA® Direktvård är en färdigspädd 
Bevaraprodukt klar och enkel att använda på mindre 
byggnadsdelar. 1 liter räcker till 4-8m2.

Gör så här: Spraya BEVARA® Direktvård med hjälp 
av monterad handpump och låt torka in. Påväxt som 
alger, mögel och lav avdödas inom två dygn och nöts 
bort av väder och vind.

Tänk på att: Undvik regn i samband med behandling 
och 1-2 efterföljande dagar. Undvik starkt solljus och 
frostbelagda ytor. Upprepa efter behov. Påväxt av 
lav tar längre tid för naturen att avlägsna. Skydda 
känsliga växter.

Direktvård

BEVARA® Fasadvård rengör effektivt på djupet 
och har en förstärkt förebyggande effekt och 
rekommenderas därför att användas i förebyggande 
syfte på både nya och äldre fasader, staket, vindskivor 
och altangolv med mera, för att motverka påväxt och 
beläggningar. Förvaras frostfritt.

1 liter, art.nr. 450077 5 liter, art.nr. 450022

I förebyggande syfte på fasader, staket, vindskivor, 
altangolv m.m. - Späd 1 del med 2 delar vatten, 
behandla i förebyggande syfte och låt torka in. Använd 
gärna en lågtrycksspruta typ Bevarasprutan. Du har 
nu en desinficerad och välvårdad yta. Upprepa efter 
behov.

Underhållstvätt av fasader, staket, vindskivor, 
altangolv med påväxt - Tvätta rent med Fasadtvätt. 
Späd 1 del Fasadvård med 1 del vatten, behandla 
och låt torka in. Använd gärna en lågtrycksspruta 
typ Bevarasprutan. Du har nu en desinficerad och 
välvårdad yta. Upprepa efter behov.

Innan målning av fasader, staket, vindskivor med 
påväxt - Späd 1 del Fasadvård med 1 del vatten. 
Behandla fasaden flödigt med Fasadvård, använd 
förslagsvis en lågtryckspruta typ Bevarasprutan. 
Låt torka in och verka minst 2 dagar. Påväxten är nu 
avdödad. Tvätta rent med Fasadtvätt, skrubba och 
skölj rikligt med vatten. Låt torka innan målning.

Fasadvård
Fasadvård som 
rengör på djupet 
och bevarar
BEVARA® Fasadvård rengör effektivt 

på djupet och har en förebyggande 

långtidseffekt. Applicera BEVARA Fasad-

vård och låt torka in. Rekommenderas 

för att motverka påväxt på både 

nymålade och äldre fasader.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Stentvätt
VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Stentvätt för 
kraftfull och effektiv 
rengöring
BEVARA® Stentvätt är ett effektivt 

rengöringsmedel för stenläggningar, sten-

trappor och murar. Löser upp och avlägsnar 

smuts och beläggningar. Etsar ej på glas 

eller skadar underlaget.

Tralltvätt
VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Tralltvätt för 
grundlig och
kraftfull rengöring
BEVARA® Tralltvätt är ett effektivt 

rengöringsmedel för trallgolv, trappor 

och staket av tryckimpregnerat virke. 

Löser upp och avlägsnar missfärgningar 

och beläggningar.
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Bra att ha

BEVARA®-sprutan är ett ovärderligt hjälpmedel för 
att snabbt och enkelt fördela BEVARA-produkterna 
på underlaget, oavsett om det är tak, fasad eller sten. 
Sprutans munstycke är speciellt anpassat för att ge en 
bred och jämn applicering över ytan. Bevarasprutan är 
utrustad med så kallad flatstrålemunstycke. Levereras 
komplett med bärrem.

5-liters lågtrycksspruta   Art.nr. 450053

Ejektorlans, 120cm (tillbehör)  Art.nr. 450275

För dig som inte har möjlighet att utföra jobbet själv, 
rekommenderar vi dig att kontakta din närmaste Bevara-
entreprenör som du hittar enklast på www.bevaraprodukter.se 
eller ring oss direkt på telefon 0512-51570. Våra entreprenörer 
innehar utbildning och komplett utrustning som krävs för att 
utföra t.ex. taktvätt eller fasadtvätt på ett säkert och effektivt sätt.

Kontakta oss gärna för mer information!

Anlita en Bevara-entreprenör

BEVARA®-produkterna är utförligt utvärderade* av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
(SP) med mycket goda resultat, såväl i avdödande som i förebyggande syfte!

* Kontakta oss gärna eller titta in på bevaraprodukter.se om ni vill ta del av fullständiga rapporter.

Ett vinnande 
koncept!

Målartvätt

BEVARA® Målartvätt är ett effektivt rengöringsmedel som är enkelt att använda utan eftersköljning. Rengör och 
avlägsnar smuts, fett, sot på målade ytor som lister, paneltak och fönsterbågar m.m., vilket ger ett bra fäste inför 
målning. Lämplig att använda såväl invändigt som utvändigt.

1 liter, art.nr. 450343 5 liter, art.nr. 450350

Bruksanvisning: Blöt en trasa i ljummet vatten och vrid ur, blöt trasan igen med målartvätt. Torka och rengör 
underlaget, skölj trasan efter behov i rent och ljummet vatten. Låt torka innan målning.

Spädning: BEVARA Målartvätt levereras i brukslösning och är färdig att använda.

VÄLVÅRDAT LÄNGE

5 liter

Målartvätt för 
snabb och effektiv 
rengöring
BEVARA® Målartvätt är ett effektivt 

rengöringsmedel som är enkelt att använda 

utan eftersköljning. Rengör och avlägsnar 

smuts, fett och sot på målade ytor. Ger ett 

bra fäste för målning. Lämplig att använda 

såväl invändigt som utvändigt.


