
BRUGSVEJLEDNING  

 

HVORFOR ER DET SOM DET ENESTE GODKENDT AF 

MILJØSTYRELSEN? 

Neutralon er som den eneste algefjerner godkendt af miljøstyrelsen, fordi det er 

gennemtestet efter strenge krav, og som det eneste produkt er vurderet efter de 

nyeste biocidkriterier. Da det på forhånd er klar til brug er doseringen altid 

korrekt, hvilket giver minimal påvirkning af miljøet uden at gå på kompromis med 

effektiviteten. 

 

MISFARVER PRODUKTET MINE ZINKTAGRENDER? 

Nej, du kan trygt anvende Neutralon Algefjerner uden at bekymre dig om 

misfarvninger. Produktet indeholder ikke pelargonsyre, som kan nedbryde 

mineralske overflader og kan misfarve metalliske overflader. Neutralon 

Algefjerner er PH-neutralt og kan derfor trygt anvendes på alle gængse 

byggematerialer. 

 

HVORFOR ER PRODUKTET BLANDET PÅ FORHÅND? 

Vi har blandet Neutralon Algefjerner på forhånd, fordi vi dermed kan garantere 

dig det mest optimale produkt, både i forhold til effektivitet og i forhold til miljøet. 

 

 



PÅVIRKER PRODUKTET GRUNDVANDET? 

Neutralon er testet og vurderet til ikke at have en uønsket påvirkning af 

grundvandet. 

 

HVOR LÆNGE GÅR DER, INDEN JEG KAN SE RESULTATER? 

Allerede efter 1-2 dage eller op til et par uger, alt efter vejret, vil du se, at farven 

på det behandlede område skifter fra grøn til grå. Herefter kan du skylle dem 

væk med haveslangen eller feje dem væk med en kost, du kan også lade vind 

og vejr gøre arbejdet med at feje de døde alger væk. 

 

HVAD SKER DER, HVIS JEG RAMMER MINE PLANTER? 

Du bør undgå at ramme beplantningen, da bladene risikerer at få brune pletter 

og i enkelte tilfælde visner. 

 

HVORNÅR KAN VI GÅ PÅ DET BEHANDLEDE OMRÅDE IGEN? 

Når Neutralon er tørret ind, kan I igen gå på de områder, som er sprøjtet.  

 

KAN MAN MALE PÅ DET? 

Hvis man ønsker at male efter man har behandlet med Neutralon, så er det 

vigtigt at man fejer eller skyller de døde alger væk inden man maler. Man kan se 

at algerne er døde ved at de skifter farve og bliver sorte, brune eller grå.  

 

 

 



HVORDAN BRUGES PRODUKTET? 

Overfladen skal være tør inden påføring. Neutralon Klar til brug påføres med 
vandkande med spredebom eller sprøjte. 
Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at 
foretage en mekanisk rensning inde påføring af midlet.  
Der benyttes handsker under påføringen.  
Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn 
overflade uden alger og smuds.  
Produktet anvendes ved minimum +5°C – og overfladen skal være fri af is/- og 

snerester. 

 

 

SKAL MAN SKYLLE EFTER? 

Det er ikke nødvendigt at skylle efter da vejr og vind fjerner de døde alger. Man 

kan dog vælge selv at fjerne de døde alger hvis man skal efterbehandle området 

med f.eks. maling. eller imprægnering.  


