
 Zwycięzca testu w Szwecji!  

  

  

          Alg/Mögeltvätt 
      Środek do usuwania mchu i pleśni 

  
O produkcie:  

  

Wysoce skuteczny środek do usuwania mchu i pleśni, stosowany do powierzchni z drewna, gipsu, 

kamienia, betonu itp. do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Jest doskonały do wstępnej 

obróbki powierzchni przed malowaniem. Produkt zapewnia długotrwały efekt czystości dla fasad, 

ogrodzeń, tarasów, szklarni, brukowanych powierzchni itp. Składniki substancji są przyjazne dla 

środowiska i łatwo ulegają biodegradacji. Ten produkt nie uszkadza szkła ani aluminium i nie 

powoduje blaknięcia. ALG- o. MÖGELTVÄTT to koncentrat i powinien być przed użyciem 

rozcieńczony wodą. 

  

Zastosowanie:  

  
1. Nie stosować produktu ALG- o. MÖGELTVÄTT bez rozcieńczenia!  

2. Nosić okulary i rękawice ochronne podczas obróbki.  

3. W przypadku niewielkich zabrudzeń, rozcieńczyć środek czyszczący wodą w stosunku 1:10 (1- produkt, 

10- woda, co odpowiada 9% roztworu), w przypadku silnych zabrudzeń 1:1- 1:5 (50% -20%).  
4. Aby określić kompatybilność czyszczonej powierzchni z produktem, należy nałożyć próbkę substanicji do 

usuwania mchu i pleśni w mało widocznym miejscu. ALG- o. MÖGELTVÄTT ma wysokie ph, przez co 

niektóre podłoża mogą wyblaknąć, jeśli roztwór jest zbyt mocno skoncentrowany.  

5. Przed nałożeniem produktu zwilżyć powierzchnię, która ma być czyszczona czystą wodą. Dobrze jest 

stosować środek w pochmurne dni, przy wyższej wilgotności i w umiarkowanych temperaturach 8-24°C. 

Nie używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy wysokich temperaturach 

zewnętrznych- wtedy roztwór odparuje, zanim zacznie działać. 

6. Nakładać produkt za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego, szczotki lub gąbki - nigdy nie używać myjki 
wysokociśnieniowej (okulary i rękawice ochronne)! 

7. W przypadku lekkich zabrudzeń pozostawić produkt na powierzchni przez ok. 20 minut - w przypadku 

silnych zabrudzeń do 30 minut. Środek w tym czasie nie może wyschnąć. Jeśli tak się dzieje, należy 

nałożyć kolejną warstwę rozcieńczonego produktu, aby mógł działać przez potrzebny czas.  

8. Po upływie wskazanego czasu, przemyć powierzchnię czystą wodą (nie myjką wysokociśnieniową) i 

pozostawić do wyschnięcia przed dalszą obróbką.  

9. Produkt działa w dalszym ciągu po zmyciu go wodą. Po ok. 2 dniach można zmyć resztki zabrudzeń, które 

nie zostały rozpuszczone.  

  

Rady:  

  
- Nie używać nierozcieńczonego produktu.  

- W trakcie przetwarzania nosić okulary i rękawice ochronne.  

- Nie używać myjki wysokociśnieniowej.  

- Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym lub na nagrzanych powierzchniach.  

- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku styczności natychmiast spłukać dużą ilością czystej 

wody i udać się do lekarza.  

- Zwilżyć wodą powierzchnie, które mają być czyszczone, szczególnie w ciepłe dni.  

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!  

  
Dane techniczne:  

  
Wydajniść:   15-100 qm/l, w zależności od stopnia rozcieńczenia 

Przechowywanie:    Przynajmniej 2 lata, chronić przed mrozem 
Nakładanie:             Niskie ciśnienie (opryskiwacz), szczotka lub szmatka 

Zawartość:               Niejonowe środki powierzchniowo czynne: >5%, ale <15% 

                                Anionowe środki powierzchniowo czynne: <5% 
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