
Sopp- og
Algemiddel

Sopp- og algemiddel er et saneringsmiddel som
effektivt fjerner alger og sopp på alle typer
overflater utendørs. Produktet er uten fosfater og
klor og er derfor skånsomt mot miljøet. I tillegg
er det enkelt å bruke fordi det ikke er nødvendig
å skylle etterpå. Ønsker du en fasade som holder
seg fin år etter år kan Sopp- og algemiddel brukes
som vedlikehold da den hindrer ny
oppblomstring av alger og sopp. Hold huset
friskt og rent med Sopp- og algemiddel. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
15 - 80 m²/l

INNEHOLDER
AQUA, CITRIC ACID, PHENOXYETHANOL,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
HYDROGEN PEROXIDE, LAURAMINE OXIDE

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Fjerner alger og muggdannelser effektivt og forhindrer nye angrep på alle utendørs flater
Krever ingen skylling
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Påføre
Før du behandler en malt flate, skal den være ren for sot,
fett og smuss. Bruk Beckers Fasaderengjøring.
BLANDING: For flater med lett mugg- eller algevekst eller
etter vedlikeholdsvask: 1 dl Beckers Sopp- og algemiddel
til 10 dl vann. 1 liter holder til ca. 80m2. Etter rengjøring,
før maling: Bland 1 dl Sopp- og algemiddel med 1 dl vann. 1
liter holder til 15m2. OBS! Bruk ikke blandingskar som
kan forveksles med kar du skal bruke til mat og drikke.
Når du blander, hell først i middelet og tilsett så lunkent
vann (min +20°C). Blandingen skal brukes innen 30
minutter. Etter det mister den sin effekt. Ikke skyll av
blandingen. La den tørke før maling. 

BRUK: Påfør blandingen med lavtrykksprøyte, svamp
eller børste. Påfør ovenfra og ned og la det bli liggende på
flaten og tørke.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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