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Nettoindhold:
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ALGEMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde 
overflader.

BRUGSANVISNING
ProtoxAlgefjerner er klar til brug og kan anvendes på 
alle gængse hårde overflader, som fx beton, sten, træ, 
tegl, plast, metal og glas. Produktet er velegnet til at 
fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader, der 
tåler vand. Ved kraftig algevækst eller besmudsning bør 
overfladen børstes/skrubbes ren med en stiv børste eller 
lignende inden behandlingen. Det kan være nødvendigt 
at genbehandle visse overflader 1 gang årligt.

Påføring: Kan påføres med pensel/børste, ved sprøjtning 
(havesprøjte, vandkande) eller højtryksrensning.

Rækkeevne: 4-6 m2/L

Opbevaring: Opbevares frostfrit. Mindst holdbar i 24 mdr. 
efter fremstillingsdatoen.

Rengøring: Værktøj vaskes med vand og sæbe.

Fremstillingsdato og batch-nr: Se mærkningen andet-
steds på emballagen.

Godkendelse: Algemiddel – reg. nr. 542-10. Omfattet af 
bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

VIGTIG INFORMATION INDEN IBRUGTAGNING
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke 
anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs-
anvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af 
overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. 
Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, fx via 
tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: 
Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 
0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og 
bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, 
hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå 
udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FORSIGTIG
Må kun bruges udendørs. Ved erhvervsmæssig anvendelse: Bær kemisk re-
sistente beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj ved brug af produktet. Der 
skal anvendes åndedrætsværn ved påføringsmetoder (fx højtryksrensning) 
der risikerer at danne partikler med en størrelse under 10 µm. Vær opmærk-
som på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. 
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejds-
tilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter 
arbejdet. Rester og emballagen bortskaffes som farligt affald. Ovenstående 
sætning er Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af dette produkt. Følg 
altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er 
i tvivl. Indeholder: Under 5% desinfektionsmiddel og alkohol. Aktivstoff er: 
0,5% (W/W%) didecyldimethylammonium chlorid, svarende til 4,98 g/l ved 
20⁰C. Præparattype: Væske.
UFI: 9N6Q-40J8-K00D-N4JA


