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Carbons Filter LITE suodatinsäkit 
 
 
CARBONS FILTER– SUODATINRATKAISUT 
 
Carbons Finland Oy on korkealaatuisiin biohiilipohjaisiin tuotteisiin ja -ratkaisuihin 
erikoistunut yritys. 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 tuotteita. 
Carbons-biohiilet voidaan suodatinkäytön jälkeen hyödyntää kasvualustoissa maata 
parantavana pysyvänä hiilenä. 
 
Carbons Filter LITE suodatinsäkit ovat yksinkertainen ratkaisu kohteisiin, joissa halutaan 
puhdistaa biologisesti vesiä, sitoa ravinteita tai muita haitta-aineita, leviä tai muita mikrobeja. 
Vaihdettavat säkit on helppo sijoittaa erilaisiin rakenteisiin kuten kaivo, kaukalo, oja, allas tai 
tynnyri. Riippuen suodatuskäytöstä, suodatusmateriaalit voidaan käyttää maanparannuksessa, 
tai kompostoinnissa. Suodatusäkki vaihdetaan vähintään vuosittain kohteesta riippuen. 
 
Säkkien biohiilien ja hakkeen pinnalle muodostuu mikrobifilmi, mikä sitoo ja poistaa muita 
mikrobeja mutta myös tekee biologista puhdistamista. Säkkeihin lisätään alkuvaiheessa 
EMa-mikrobeja sisältävä savipallo käynnistämään hyvä mikrobitoiminta. Mikrobit säilyvät 
pitkään biohiilen huokoisissa elävänä ja kestävät pitkiä (kuivia) jaksoja, milloin suodatin ei ole 
käytössä. 
 
CARBONS  FILTER LITE -TUOTEPERHE 
 
LITE-tuoteperheessä on useita suodattimia, joissa päällysmateriaali ja ja sisältö vaihtelee 
käyttötarpeen mukaan.  
 

● LITE-suodatinsäkki: UV-suojattu polypropeeni (PP) verkkosäkki (juuressäkki), 
muovivanteet helpottavat käsittelyä. koko 40x30x15cm, soveltuu kaivoihin, 
putkirakenteisiin, kaukaloihin 

● LITE-suodatinputki: vahvaa muovineulosta, nostokahva, 15x15x80cm, soveltuu 
erityisesti suojaustarkoituksiin ja ravinnepitoisten nesteiden (esim rehupaalit) 
imeyttamiseen  

● Suodatusmateriaalit: 10-30mm pajuhake, 5-10mm Carbons Filter 5-10mm biohiili, 
EMa-mikrobilisätty savipallo, suodatushiekka tai LECA-murske 
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Vakiosekoitukset 
LITE - 50% pajuhake, 50% Filter 5-10mm biohiili, 1 kpl EMa-savipallo 
LITE - 50% LECA 3-8mm, 50% Filter 5-10mm biohiili, 1 kpl EMa-savipallo 
LITE - 30% suodatushiekka 1-2mm, 70% Filter 5-10mm biohiili, 1 kpl EMa-savipallo 
 
Säkit 
Säkki: 50x25x20cm tai 45x45x20cm. UV-suojattua 2mm muoviverkkoa, muovivanne 
helpottamaan märän säkin nostoa, säkki on ommeltu kiinni ja muotoon. 
Säkki 2: 80x15x15cm vahvaa UV-suojattua muovineulosta, nostokahva säkin päässä. 
 
Pakkaukset 
LITE 50x25, 45x45cm: 14 kpl / lavakaulus 60x80cm TEHO-lavalla, 36kpl / EUR-lava 
LITE 80x15:  24kpl / lavakaulus 60x80cm TEHO-lavalla, 49kpl / EUR-lava 
 
Käyttökohteet:  

● Maataloudessa lietealtaiden suojaus, rehujen ja lannan käsittelyalueiden 
ravinnepitoisten nesteiden imeytys. 

● Pelto- ja  metsäojat, kosteikot 
● Levän kasvun vähentäminen: Suihkulähteet, kasteluvesialtaat, vesiesteet, 

sadevesitynnyrit 
● Kesämökkien kanto- ja saunavesien käsittely 
● Hule- ja valumavesien käsittely: Biosuodatuskaivot, -kaivannot ja -kaivorakenteet 
● Rakennuskohteissa väliaikaiset hulevesisuojaukset ja puhdistusrakenteet 
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ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖTAVOISTA 
 
MAATALOUDEN OJASUODATIN 
Pohjautuu Talokaivo Oy:n kaukaloon. Käytetään ojavesien tai kosteikkovesien suodatukseen 
ja puhdistukseen. LITE-säkit vaihdetaan 3-12 kk välein. Vesi tulee ensin hidastaa esim 
lietealtaassa ta kosteikossa, jotta kiintoaines saadaan pois vedestä. 
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YKSINKERTAINEN OJASUODATINRAKENNE 
LITE-säkeistä tehdään useampi pohjapatorakenne / biosuodatusvalliksi sarjaan. Vuosittain 
ensimmäinen rivi poistetaan ja uusi rivi asennetaan viimeiseksi. 

 
 
CARBONS  HARMAAVESISUODATIN KANTOVESILLE 

 
Suodatinsäkit voidaan asentaa kaivorenkaisiin, muovitynnyreihin tai muoviputkirakenteisiin. 
Pohjalle tulee tehdä imeytysalusta karkeasta 5-16mm sepelistä (70% ja Carbons Filter 
5-10mm biohiilestä (30%) 
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CARBONS FILTER SUODATINHIILET JA -VALMIIT SEKOITUKSET 
 
Carbons Filter 5–10 mm 
Ominaisuudet: Seulottu biohiili.   
Pääraaka-aine: Kuusi. Tuotantolämpötila > 600 °C  
Pakkaus: 1,35 m3 suursäkki, 350ltr aaltopahvikontti, 70ltr umpilaatikko 
 
Carbons Filter Extra karkea yli 10 mm 
Ominaisuudet: Seulottu biohiili.  
Pääraaka-aine: Kuusi. Tuotantolämpötila > 600 °C 
Toimitus: 1,35 m3 suursäkki, 350ltr aaltopahvikontti, 70ltr umpilaatikko 
 
Carbons Filter biohiili - pajuhake, savipallo 
Ominaisuudet: 50% Seulottu biohiili, 50% pajuhake, savipallot toimitetaan erikseen 
Pakkaus: 1,75 m3 suursäkki 
 
 

 


