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AlgeFriN Koncentrat
Brugsanvisning 
AlgeFriN bekæmper effektivt alger på hårde overflader, som træ- og stenterras-
ser, plastik- og træ overflader, havemøbler, drivhuse, tage, m.m. 

Omryst flasken før brug.

Ved udsprøjtning/pensling:
Opbland med vand i forholdet 1:20.  

Sprøjt eller mal blandingen direkte på algerne til de er grundigt dækket. 

Ved Udvanding med vandkande med spredebom/brusehoved:
Opbland med vand i forholdet 1:80. 

Udvand blandingen direkte på algerne til de er grundigt dækket. 

Effekten vil, afhængig af temperatur, være synlig efter kort tid og efter nogle 
dage kan de døde alger fjernes. Sprøjt ikke ved udsigt til regn og ved tempe-
raturer under 10 grader.

Flasken indeholder 1 L koncentrat, som opblandet rækker til ca. 200 m2. 

Virkemidlet i AlgeFriN er mættede fedtsyrer, som hurtigt nedbrydes til vand og kuldioxid. 

Samme areal må max. behandles 2 gange pr sæson.

Bemærk
Overflader af stærkt sugende materiale (f.eks. kinesisk granit og plastik fliser) kan 
få pletter som normalt forsvinder over tid.  
Undgå at behandle nyere flader af zink og kobber – hvis de rammes skylles 
grundigt med vand. Generelt bør produktet afprøves på et mindre areal.

Sprøjteudstyr renses grundigt efter brug, og rensevandet udsprøjtes på det be-
handlede areal. Opbevares frostfrit. Indholdet/beholderen bortskaffes i over-
ensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal 
afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere 
kan bortskaffes med dagrenovationen.

Deklaration
Algemiddel – reg. nr. 364-16. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Præparattype: væske
18,7 % w/w pelargonsyre (187 g/l).
Nettoindhold: 1 L.
Holdbar 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.
Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Tyskland

Nettoindhold: 1 L koncentrat

ADVARSEL
Forårsager alvorlig øjenirritation 
(H319) Undgå stænk i øjnene. Vask 
huden efter arbejdet. Undgå ind-
ånding af aerosoltåger. Overtræ-
delse af nedenstående særligt 
fremhævede forskrifter kan med-
føre 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. Må ikke 
tømmes i kloakafløb. Opbevares 
utilgængeligt for børn. Må ikke 
opbevares sammen med fødeva-
rer, drikkevarer og foderstoffer. 

Førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, 
medbring da beholderen eller eti-
ketten (P101). VED KONTAKT MED 
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i 
flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres 
let. Fortsæt skylning (P305 + 
P351 + P338). 
Ved vedvaren-
de øjenirritati-
on: Søg læge-
hjælp (P337 + 
P313)
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BLANDINGSFORHOLD
Afhængig af udbringningsmetode: 
Ved udsprøjtning/pensling: 1 del AlgeFri N + 20 dele vand (1:20)
Ved udvanding: 1 del AlgeFri N + 80 dele vand (1:80)

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


