Alg & Mögelmedel

Tar effektivt bort alg och mögelpåväxt och förhindrar ny uppkomst på alla slags ytor
utomhus
Kräver ingen eftersköljning.
Alg & Mögelmedel är ett saneringsmedel som
effektivt tar bort alger och mögel på alla sorters
ytor utomhus. Produkten är skonsam mot
miljön då den är fri från fosfat och klor.
Dessutom är medlet enkelt att använda då ingen
eftersköljning krävs. Om du vill att din fasad ska
hålla sig fräsch, från år till år, kan Alg &
Mögelmedel användas för underhåll då den
fördröjer ny uppkomst av alger och mögel. Håll
ditt hus friskt och fräscht med Alg &
Mögelmedel.

Teknisk information
MATERIALÅTGÅNG
15 - 80 m²/l

INNEHÅLLER
AQUA, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
HYDROGEN PEROXIDE, LAURAMINE OXIDE
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Applicera
Innan du behandlar en målad yta skall ytan var ren från
sot, fett och allmän smuts, använd Beckers
Utomhustvätt. BLANDNING: För ytor med lätt mögeleller algbeväxning eller efter underhållstvätt: 1 dl Alg &
Mögelmedel till 10 dl vatten. 1 liter räcker till ca 80m2.
Efter rengöring innan målning: blanda 1dl Alg &
Mögelmedel med 1dl vatten, 1 liter räcker till ca 15m2.
OBS! Använd inte blandningskärl som du kan förväxla
med kärl som ska användas till mat eller dryck. När du
blandar, häll först i medlet och tillsätt sedan ljummet
vatten (min +20°C). Blandningen ska användas inom 30
min, sen tappar den i effekt. Skölj ej av blandningen, låt
den torka innan målning.
ANVÄNDNING: Applicera lösningen med
lågtrycksspruta, svamp eller borste. Applicera uppifrån
och ned och låt medlet ligga kvar och torka på ytan.

Viktigt
ALLMÄN INFORMATION: Alg & Mögelmedel kan ha en
etsande och blekande effekt på vissa material. Täck över
glas, klinker, känsliga växter, textilier och andra ytor som
inte ska desinficeras. Skölj direkt med vatten om medlet
kommer i kontakt med en otäckt yta.
Bruten förpackning ska användas inom 6 månader.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

