
Bekämpar och tar bort mossa, alger, grön-
ska och mikroorganismer/mögelsvamp. Till 
alla tvättbara ytor såsom betong, natursten,                                                                                                                    
tegel och trävirke, målade ytor, plast och texti-
lier.  

Arita Svamp- och Algborttagare (Sopp & Alger) 
är ett vattenburet koncentrat, för borttagning 
av mossa, mögelsvamp, grönska, alger, mik-
roorganismer m.m. på alla tvättbara ytor. 

God penetrering och aktiva ingredienser gör 
Arita Svamp- och Algborttagare till en mycket 
effektiv produkt. Produkten bidrar till att för-
bättra luftkvaliteten där den blir använd utan 
farlig allergiframkallande mögelsvamp och an-
dra mikroorganismer. Arita Svamp- och Algbort-
tagare kan användas inom- och utomhus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Betongelement, 
betongfasader, fönsterbänkar, marksten, tak-
sten, alla typer av natursten, tegel, kakel, puts, 
fogar, trä, trädgårdsmöbler och målade ytor.

BRUKSANVISNING: För avlägsnande av 
mögelsvamp, alger, mossa, grönska och dylikt 
appliceras Arita Svamp- och Algborttagare med 
lågtrycksspruta, borste eller svamp. Förtunnas 
med 5 delar vatten eller starkare vid behov Låt 
verka från 1 timma till flera timmar/dygn.

För borttagning av svåra fläckar av mö-
gelsvamp och alger kan området skrubbas med 
korthårig styv borste. Skölj väl med rent vatten 
efter rengöring. Produkten kan också applice-
ras och verka över tid, nederbörd vill då skölja 
bort nedbrutna orenheter, detta ger en självre-
nande effekt. Arita Svamp- och Algborttagare 

SVAMP- OCH 
ALGBORTTAGARE

kan appliceras och bearbetas kort stund efter 
applicering alternativt verka i flera dygn innan 
man skrubbar och sköljer området man önskar

rengjort.

FÖRBRUKNING: 6 – 10m2/l

VARNING: Ger allvarlig ögonskada. Irriterar 
huden. Giftig med långtidsverkan, för liv i vat-
ten. Där det är nödvändigt med läkarhjälp, ha 
produktens flaska eller etikett till hands.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd 
skyddshanskar/skyddskläder/skyddsglasögon/
ansiktsskärm.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:  
Skölj försiktigt med vatten i flera  
minuter. Tag om möjligt ut ev.  
kontaktlinser. Fortsätt  
sköljningen. Sök läkarhjälp  
omedelbart.

INEHÅLL: Quaternary  
ammonium compounds, 

Benzyl C12-14(even- 
numbered)-alkyldimethyl,  
chlorides, 4,80 vikt%.  
<5% 1-BROM-2- 
NITROPROPAN- 
1,3-DIOL.


