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Beckers Alg & Mögeltvätt är ett effektivt rengö-
ringsmedel för alla typer av ytor inom och utom-
hus som angripits av mögel- och algpåväxt. Av-
lägsnar och bleker samtidigt som den rengör från 
sot, fett och andra föroreningar. Lämplig för ren-
göring och uppfräschning av fasader, staket, 
plasttak, plastskrov på båtar, teakdäck etc. Lämp-
lig för underhåll och inför målning. 
 
Innehåller < 5% anjon- och nonjontensider.  
 
GÖR SÅ HÄR  

BLANDNING: Vid lätt beväxta ytor: 1 dl Alg & Mögel-
tvätt till 5 dl vatten. Vid kraftig beväxning eller svärt-
ning: Alg & Mögeltvätt ospädd eller 1:1 med vatten. 
Blandningen ska användas inom 30 minuter, därefter 
tappar den effekt. Bruten förpackning ska användas 
inom 3 månader. 
 
ANVÄNDNING: Applicera tvättlösningen med svamp 
eller borste nerifrån och upp och låt medlet verka 
från några minuter upp till 15 minuter. Skölj av 
mycket noga med vatten. Använd helst vattenslang 
med ljummet vatten. På hårt nersmutsade ytor kan 
en skrubbning med rotborste eller dylikt behövas 
före avsköljning.  
 
VIKTIGT  

ALLMÄN INFORMATION: Täck för glas och klinker för 
att förhindra långvarig exponering av tvättvätska 
som kan ha en etsande effekt. Skölj genast med 
vatten vid stänk. Långvarig kontakt med produkten 
kan vara uttorkande på huden. Använd skyddshand-
skar och skyddsglasögon. Läs för övrigt informatio-
nen i varningsrutan! Stänk på textilier m.m. kan ha 
blekande effekt. Täck över känsliga växter och ytor 
som inte skall tvättas. Använd inte blandningskärl 
som kan medföra förväxling med ex.v dryck eller 
föda. 
 
Vid målning följ anvisningarna på respektive förpack-
ning. 
 

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Ta bort mesta möjliga produkt från verktygen före 
rengöring. Flytande rester skall inte hällas ut i avlop-
pet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda 
emballage lämnas till återvinningsstationer eller -
centraler. 
 
Mer information om de ingående ämnena finns på 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing  
 

TEKNISK INFORMATION 
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INNEHÅLLER AQUA  
SODIUM HYPOCHLORITE 
MYRISTAMINE OXIDE 
POTASSIUM SILICATE 
SODIUM HYDROXIDE 
SODIUM LAURETH SULFATE 
FOSFONSYRA, NA-SALT 

FÖRVARAS FROSTFRITT 
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