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CARBONS FILTER -harmaavesisuodattimet 
 
CARBONS FILTER – PUHTAITA VESIÄ EDISTÄVÄT RATKAISUT 
 
Carbons Finland Oy on korkealaatuisiin biohiilipohjaisiin tuotteisiin erikoistunut yritys. 
Tuotamme ja jalostamme eri käyttötarkoituksiin sopivia Carbons-biohiililaatuja ja -ratkaisuja. 
Carbons-biohiilituotesarjat ovat Grow (kasvua edistävät ratkaisut) ja Filter 
(suodatinratkaisut). 
 
Carbons-biohiilet sitovat ravinteita ja haitta-aineita vesistä sekä toimivat puhdistamista 
edistävien mikrobien kasvualustana. Carbons-biohiilet ovat EBC-sertifioituja (European 
Biochar Certificate), ekologisia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä. Carbons-biohiilet voidaan 
suodatinkäytön jälkeen hyödyntää kasvualustoissa maata parantavana pysyvänä hiilenä. 
 
CARBONS FILTER -BIOSUODATTIMET 
 
Carbons FILTER -biohiililisättyjen suodattimien teho perustuu biohiilien pinnalle 
muodostuvaan mikrobifilmiin, joka puhdistaa vedet. Biohiilet sitovat ravinteita, haitta-aineita 
sekä mikromuoveja. Karkealla sepelillä saadaan rakennettua kantava mutta hyvin huokoinen ja 
pitkäikäinen rakenne.  
 
Biopeti-suodatin 
Ominaisuudet: Maahan kaivettava biohiili–kiviaines-suodatinrakenne koneiden pesuvesien 
puhdistukseen, haitta- ja pesuaineiden pidättämiseen. 
Suodattimen pintaan voidaan laittaa viira, jolla kerätään ruohonleikkureiden esim. ruohosilppu 
talteen. Raskaampien koneiden pesupaikalle suositellaan ritäläramppeja painon jakamiseksi.  
Käyttökohteet: Kasvinsuojeluruiskujen, ruohonleikkureiden, vihertyökoneiden ja säiliöiden 
pesu- ja säilytyspisteet. Pitkäaikainen, huoltovapaa ja helppo ratkaisu maatalouteen ja 
golfkentille. Kantava rakenne kestää koneiden ja laitteiden painon. 
Tilatarve: 3–4,5 m x 5–12 m 
Asennusohje: Riippuen maalajista, biopeti voidaan rakentaa 8–32 mm sepelistä, johon 
sekoitetaan 30 % tilavuuteen Carbons Filter 5–10 mm biohiiltä. Pohjalle voidaan laittaa 
karkeampaa sepeliä, jos halutaan lisätä rakenteen vesitilavuutta.  
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FILTER-JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN IMEYTYS- TAI SUODATUSKENTTÄ 
 
Ominaisuudet: Toimintavarma jätevesien imeytys- tai suodatusjärjestelmä haja-asutusalueille 
kohteisiin, joissa tilaa on vähän, pohjavesi on 2 m syvyydessä tai halutaan tehostaa vesien 
puhdistumista.  
Tuotekuvaus: Rakennetaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Carbons Filter hieno 2–4 mm 
biohiili sekoitetaan suodatinkerroksen hiekkaan. Suositeltava määrä on 20–25 % tilavuuteen 
Käyttökohteet: Haja-asutusalueiden jätevesien suodatuskenttä 
 

 
 
 
SUODATINBIOHIILET 
 
Carbons Filter ja Filter Extra 
Ominaisuudet: Seulottu 5–10 mm ja yli 10 mm korkealaatuinen biohiili, pääraaka-aineena 
PEFC-sertifioitu kuusi, tuotantolämpötila yli 600 °C, tuotantomaa Suomi. Mekaanisesti 
seulottua ja sisältää pieniä määriä 0-ainesta. 
Käyttökohteet: Perustuote vesien käsittelyyn ja puhdistukseen. Kohteet, joissa biohiilen tulee 
toimia hidastavana mutta läpäisevänä materiaalina suodatusmateriaaliseoksessa. 
Käyttökohteita ovat erityisesti viivästysaltaat, passiiviset suodatinrakenteet, vaihdettavat 
suodattimet ja kantavan kasvualustan keski- ja yläkerrokset. 
Pakkaus: 70 l laatikko, 1,35 m3 suursäkki 
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Carbons Filter hieno 
Ominaisuudet: Seulottu 2–4 mm korkealaatuinen biohiili, pääraaka-aineena PEFC sertifioitu 
koivu, tuotantolämpötila yli 500 °C, tuotantomaa Suomi. Mekaanisesti seulottua ja sisältää 
pieniä määriä 0-ainesta. 
Käyttökohteet: 1–3 mm suodatinhiekkaan ja hienosuodattimiin sekoitettava biohiili. 
Pakkaus: 70 l laatikko, 1,35 m3 suursäkki 
 
 
 

TUOTESELOSTE   

 
Tyyppinimi Kasviperäinen kasvualustahiili 
Hiiltämislämpötila 600 °C 
Pinta-ala 279 (BET), 550 (DR) m2/g 
Kiintohiili (FC) > 90 % 
 
Kokonaisfosfori (P) 0,15 mg / kg 
Vesiliukoinen fosfori 0 mg / kg 
Kokonaiskalium (K) 0,2 mg / kg 
Vesiliukoinen kalium 0,1 mg / kg 
Kokonaistyppi (TOT N) 0.65 mg / kg 
pH 9,5 
Johtokyky 21,5 mS / m 
Kosteus 25 % 
Tuhkapitoisuus 2,6 % 
PAH 1,7 mg / kg, d   
 
 
 

 


