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Rengör från alger och annan påväxt.

www.biokleen.se

BIOkleen

– Produkter för proffs och hemmafixare.

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd

Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd 

Följ oss på FB

» Effektiv rengöring

» Tvättar effektivt bort angrepp av alger och mögel.

» Etsar inte glas.

» Påverkar inte växtlighet.

» För alla ytor, utom- & inomhus.

» Motverkar återväxt.

Finns även med Smart Ejektorfunktion 

för enkel påkoppling till vattenslang.  



Förp: 1l 
Art.nr. 13110 
EAN: 
7392664031104 
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l Ejector 
Art.nr.13703 
EAN: 
7392664137035 
Antal/låda: 4

Förp: 5l Art.
nr.13150 
EAN: 
7392664031500 
Antal/låda: 3

Lågtrycksspruta Pensel / Roller Tvättsvamp

Tar effektivt bort 
» Alger  
» Mögel  
» Smuts

Finns även med Smart Ejektorfunktion 
för enkel påkoppling till vattenslang. 

Spädning:

Vid tvätt av svårt angripen yta, eller ommålning späd 1:5 
med vatten. Vid lättare angrepp/underhållstvätt späd 
1:15 med vatten. 

Åtgång:

0,20–0,25 liter brukslösning/m². 1 liter Alg/Mö geltvätt 
utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m²            
(1 liter brukslösning räcker till 5-7 m²). 

Användning:

Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Låt Alg/ 
Mögeltvätt verka i några minuter, men inte så länge att 
ytan torkar. Om den skulle torka, lägg på ny tvättlösning. 
Borsta med lämplig borste tills alla alger & mögel är helt 
upplösta och skölj därefter med vatten. Vid svåra angrepp 
kan det vara nödvändigt med en andra applikation. Kan 
verka svagt korroderande på aluminium obehandlad    
aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Alg-/Mögeltvätt kan användas överallt, oavsett material 

eller yta. Bl. a. trädäck, stenmur, mark-plattor, trappor 

i sten/betong eller trä, samt olika textilier såväl ute som 

inne. Fungerar lika bra på taket som på fasaden eller 

markytan och kan användas på såväl obehandlad som 

behandlad yta. 

Tvättar bort alger, 
mögel & smuts
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