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Komplett och effektivt
Nitor har ett komplett sortiment av högeffektiva och 
lättanvända produkter som rengör, underhåller och 
bevarar. Fasad, terrass, utemöbler, tak, staket, mar-
kis, stengläggning, grill, allt som finns utanför din 
ytterdörr har Nitor en lösning för. 

Milda vintrar med sur nederbörd sätter tydliga spår eftersom 
det ger en perfekt grogrund för angrepp av alger, mögel och 
mossa. Men huset tar även stryk av pollen, sot, damm och 
annat som vinden för med sig. 

Genom att regelbundet rengöra huset, terrassen och utemöb-
lerna förebyggs skador och du behöver inte måla lika ofta.

Fasad

Angrepp

Textilier

Utemöbler

Terrass
Skölj hela 
ytan som 
ska rengöras.

Applicera lös-
ningen nerifrån  
och upp.

Skrubba med en 
borste på extra 
smutsiga ytor.

Skölj noggrant 
med rent vatten 
uppifrån och ner.
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4 enkla grundsteg för en ren fasad

Nästan all fasadrengöring görs på samma sätt. Nedan visar vi de 
fyra viktigaste momenten. 

Högtrycksspruta kan användas till moment  2 och 3 vid tvättning 
av stenfasader. Högtrycksspruta rekommenderas inte till träfasader.



Underhåll av fasad

 Gör så här!

• Dosera enligt anvisning på förpackning.

• Skydda dig själv med t.ex. handskar och skydds-  
 glasögon.

• Skölj ytan som ska rengöras.

• Applicera fasadtvätt med borste eller skumspruta
 nerifrån och upp.

• Låt medlet verka i 5–10 minuter.

• Borsta vid behov och skölj rikligt med vatten
 uppifrån och ner.

Fasadtvätt utan blekeffekt är lika effektiv som skonsam. Tar bort 
smuts, sot, fett och andra beläggningar utan att bleka. Använd Fasad-
tvätt utan blekeffekt för allmän rengöring och underhållstvätt av trä-, 
puts- och tegelfasaden.



Rengöring innan 
ommålning av fasad
Idag finns det fantastiska färger på marknaden med 
egenskaper som får dem att hålla i många år. Om 
förarbetet görs på rätt sätt vill säga. En yta som ska 
målas måste vara så ren som möjligt för att färgen 
ska få rejält fäste.

  Gör så här!

• Dosera enligt anvisning på förpackning.

• Skydda fönster, rabatter och buskar med skyddsplast och skydda 
 dig själv med t.ex. handskar och skyddsglasögon.

• Skölj ytan som ska rengöras .

• Applicera Fasadtvätt med borste eller skumspruta 
 nerifrån och upp och låt medlet verka i 5–10 minuter.

• Borsta vid behov och skölj av med rikligt med vatten uppifrån och ner.

• Skölj bort inom 15 minuter om du fått Fasadtvätt på 
  fönstren, eftersom det kan ha en etsande effekt.

• Låt torka ordentligt innan du målar.

• Använd istället Alg & mögeltvätt eller Alg & mossrent 
 om fasaden är angripen av alg och mögel.

 TIPS!
- Tvätta en liten yta i taget så medlet inte torkar in.

- Testa fasadens fukthalt innan du målar om så att 
 träet har torkat ordentligt efter rengöringen. 
 Snabbt och enkelt med ett knapptryck.

- Om du använder högtrycksspruta, se till att vatten 
 inte kommer in i fogar och skarvar.

Fasadtvätt – med blek-
effekt för rengöring innan 
ommålning och vid grov-
rengöring. För fasader av 
trä, puts och tegel. 

Gör ordentligt rent från sot, 
fett, smuts och andra be-
läggningar och mattar ner 
blanka ytor så att färgen 
fäster bättre.



TIPS FÖR FASADRENGÖRING!

Använd täckplast (1) för att skydda rabatter och bus-
kar. Även utmärkt att täcka möbler och annat med.

Använd en tryckspruta (2) när du 
sprayar fasaden med Fasadtvätt 
eller, om längre verkningstid
önskas, en skumspruta (3) (skum ligger 
kvar bättre på fasaden). 

Använd tvättborste med 
teleskopskaft (4) som du kopplar 
direkt på slangen när du 
skrubbar och sköljer fasaden, 
så blir arbetet lättare och effektivare.

Undvik att tvätta i direkt solsken.

Applicera rengöringsmedlet
nerifrån och upp.

Skölj bort ren-
göringsmedlet
uppifrån och ner.

Rengör fasaden
varje år.
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1. Alg & mossrent – Enkelt och effektivt med långtidsverkande effekt. 
Tar bort alger, mossa, mögel, lav, fett, sot och annan smuts. Till staket, 
fasader, stenläggningar, utemöbler, markiser. Väder och vind klarar of-
tast av efterbehandlingen. Bara applicera och låt verka. Används även 
till rengöring före målning vid angripen fasad. 
2. Alg & mögeltvätt – ”Ett av Sveriges bästa mögeltvättmedel” enligt 
PLUS, SVT. Tar bort alger, mossa och svartmögel från målade fasader i 
trä, puts och sten. Fungerar även på plast- och tegeltak, sten och betong. 
Används även till rengöring före målning vid angripen fasad. Används ej 
på målade metallytor. 

Angrepp på fasaden
Fasad, tak och staket är typiska ytor som lätt angrips 
av alger, mossa och svarta prickar. I Nitors sortiment 
finns olika specialprodukter mot dessa problem. 

 TIPS!
- Använd Alg & mossrent med dose-

ringsinjektor för stora ytor. Koppla på
slangen och få rätt dosering.
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Låg tillväxt Måttlig tillväxt Hög tillväxt

3. Prickbort – Tar bort svarta prickar av alger, mögel och sporer. An-
vänds på träytor och alla typer av målade ytor, t.ex. fasad och staket. 
Sprayflaska färdig att använda. 
4. Klotterbort – Färgborttagningsmedel som löser sprayfärg, tusch, 
kulspets och även klistermärken. Fungerar på målat trä, puts, betong, 
sten och tegel. Sprayflaska färdig att använda.
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Alg & mögeltest
Ett snabbt och enkelt test för att påvisa 
mögeltillväxt på olika ytor. Testplattan 
är dubbelsidig och pressas mot provy-
tan några sekunder. Plattan skruvas 
sedan tillbaka i röret och får stå i rumstemperatur i 3-5 da-
gar varefter resultat avläses och tolkas efter medföljande mall. 
Kontakta din återförsäljare för ett mögeltest.



Rengöring av uteplats
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2. Grillrent – För effektiv avfettning av utomhusgrillar, galler, ugnar 
och spishällar. 3. Plastmöbeltvätt – För effektiv rengöring av plast-
möbler. 4. Supertvätt – Mycket kraftigt rengöringsmedel som du 
kan använda både i högtrycksspruta och för hand. Löser effektivt upp 
fett, olja, sot och annan envis smuts från trä, plast, betong, sten och 
stålytor. 5. Stentvätt - Milt såpabaserat rengöringsmedel för utom-
husbruk. För stenläggningar, dekorsten, betong, natursten och asfalt.

Väder och vind sliter hårt även på uteplatsen och 
lämnar spår i form av smutsiga, grånade och ofta 
spruckna träytor. Med Nitors produkter rengör du på 
djupet och återger träet sin lyster. 

1. Terrasstvätt – Effektivt och drygt grovrengöringsmedel med ble-
kande och desinficerande effekt. Tar bort fett, sot, smuts, alger och 
mossa. Används på trätrall, sten- och betongaltaner, räcken, staket 
och utemöbler av trä. 

 

 Gör så här vid rengöring av terrass!

• Skydda växter, fönster, glasytor och målade ytor.

• Borsta bort löst sittande smuts, mossa etc.

• Vät ytan som skall rengöras.

• Fördela ut lösningen flödigt med borste.

• Låt verka 10–15 min.

• Bearbeta med skurborste.

• Skölj noga.

• Efter rengöring av obehandlat trä bör ytan oljas in.
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 TIPS!
- Innan du oljar in altanen är det bra att  
 slipa bort träfibrerna som kan ha rest sig  
 efter tvätt. Använd slipplatta med skaft  
 så går det snabbt och enkelt att få bort.

- Spraya på olja där det är svårt att   
 komma åt med pensel eller trasa. 

- Investera i en bra pensel 
 som inte släpper strån när 
 du oljar in terrassen.

Vård av träytor
För att bevara träets lyster, skydda det mot uttork-
ning och göra det vatten- och smutsavvisande, 
använd någon av Nitors oljor efter rengöring. Även 
uttorkat grått trä återfår sin lyster.

1. Möbelolja – Linoljebaserad, impregnerande träolja för utomhus-
bruk. Skyddar mot uttorkning och är vattenavvisande. För oljat eller 
tryckimpregnerat trä. 2. Kinesisk Träolja – Baserad på ”tungträol-
ja”. Djupimpregnerande och kraftigt vattenavstötande på de flesta 
oljade, impregnerade eller obehandlade träytor utomhus. Motver-
kar uttorkning, sprickbildning och mögelangrepp. 

Gör så här när du oljar in trä!

• Rengör och torka ytan, slipa oskyddade ytor lätt.

• Stryk på med tygtrasa eller hushållspapper och arbeta in. 
Tänk på risken för självantändning av trasor. Lägg dessa i 
vatten eller elda upp dem. 

• Stryk på tills träet är mättat.

• Torka bort överflöd.
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Teak är ett fantastiskt tåligt träslag som står emot 
väder och vind på ett unikt sätt. Men för att öka 
livslängden och behålla den snygga, naturliga fär-
gen behöver det oljas in regelbundet.

Och som vid all typ av inoljning och målning be-
höver det som ska behandlas tvättas ordentligt 
rent först. 

1. Teakolja – Baserat på kokt linolja. Används till trädgårds-
möbler, ytterdörrar etc. Innehåller UV-skydd och fungicider mot 
röta. Dryg och med hög torrhalt. Finns även på aerosolflaska. 
2. Trämöbeltvätt – Skonsamt såpabaserat rengöringsmedel för 
utemöbler av trä. För alla typer av trä. Även fernissade, målade 
eller laserade möbler.



1. Markis & kapelltvätt – Tar bort sot, alger, fett, svamp, smuts 
och andra mikroorganismer från alla typer av utomhustextilier.
2. Impregnering Grovtextil – Ger en vattenavvisande impregnering på 
grova textilier som markiser, parasoller, tält, presenningar och flaggor. 
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2 TIPS!
- Injektor är perfekt till både 
 stora och svåråtkomliga ytor.

- Torkning i värme förhöjer 
 impregneringseffekten.

 

 Gör så här vid rengöring av grova textilier!

• Spraya på ytan som ska rengöras med lugna, svepande rörelser.

• Låt verka i minst 1 dygn för bästa effekt.

• Skölj med vatten. OBS! Gnugga inte på textilien då det kan
 förstöra fibrerna i väven.

Underhåll av  
utomhustextilier
Vi är ett soltörstande folk men ibland behöver vi 
ändå ta skydd under parasoll och markis. Och här 
har vi två saker som verkligen kan suga åt sig allt 
vad föroreningar och angrepp har att erbjuda. Med 
Nitor Markis & kapelltvätt får du bort smutsen och 
tillsammans med Nitor Impregnering Grovtextil blir 
de som nya igen.



Produktguide
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Allmän rengöring

Före ommålning

Tvätt av plast

Tvätt av betong och sten

Tvätt av puts och tegel

Tvätt av trä

Tvätt av textilier

Alg- och mögel

Mossa

Svarta prickar

Långtidsverkande

Bleker

Fosfatfri

Skydda glas

Skydda metall

Skydda växter

Applicera med skumspruta

Högtryckstvätt


