
ALG OCH MÖGELMEDEL 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Beckers Alg & Mögelmedel är ett flytande sane-
ringsmedel för alla sorters ytor utomhus som an-
gripits av mögel eller alger. Innan Alg & Mögelme-
del används ska ytan vara rengjord och därefter 
appliceras. Alg & Mögelmedel är en produkt som 
fördröjer ny uppkomst av mögel eller alger. 
 
Innehåller 5-15% syrebaserat blekmedel: 65g/l vä-
teperoxid (verksamt ämne), <5% nonjoniska tensi-
der.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Innan du behandlar en målad yta skall ytan var ren 
från sot, fett och allmän smuts, använd Beckers Ut-
omhustvätt. 
 
BLANDNING: För ytor med lätt mögel- eller algbe-
växning eller efter underhållstvätt: 1 dl Alg & Mögel-
medel till 10 dl vatten. 1 liter räcker till ca 80m2. Efter 
rengöring innan målning: blanda 1dl Alg & Mögelme-
del med 1dl vatten, 1 liter räcker till ca 15m2.  
 
OBS! Använd inte blandningskärl som du kan för-
växla 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 använ-
das inom 30 min, sen tappar den effekt. Skölj ej av 
blandningen, låt den torka innan målning.  
 
ANVÄNDNING: Applicera lösningen med lågtrycks-
spruta, 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. 
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU RENGJORT KLART  

Ospädda och/eller färska flytande rester och tvätt-
vätska utgör farligt avfall och ska inte hällas ut I av-
loppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Spädda 
blandningar är efter 16 h ej farligt avfall. Väl tömda 
emballage lämnas till återvinningsstationer eller -
centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 
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INNEHÅLLER AQUA 
HYDROGEN PEROXIDE 
TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE 
LAURAMINE OXIDE 
CITRIC ACID 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


