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Algrent avlägsnar och tar bort missfärgning, smuts och alger och minskar risken för nya angrep på 
ytor som fasader, markytor, takpannor, stenplattor, betong trappor, gravstenar, etc. Kan även 
användas för desinfektion av ytor. Tar också bort algtillväxt på ytor som är målade med bets, olja, 
täcklasyr eller färg. Smutsiga ytor rengörs först med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt.  
 

FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Tvätt- och desinfektionsmedel 
Kulör: Färglös, klar 
Densitet (kg/l): Ca. 1,00  

 

 
BRUKSDATA 
 
Applicering Pensel eller spryta  
Förtunning / rengjöringsmedel: Vatten 
Blandningsförhållande  1:4 med vatten, svåra ytor 1:2. 
Desinfektion  1 l till 20 l vatten 

Minimum påföringstemp. C: + 0°C. Bästa resultat vid temperaturer ca 20-25°C 

Åtgång  25 m2 per 5 liter, utspätt medel 
 

 
BRUKSANVISNING 
Förbehandling 
Ta bort smuts och löv med piassavakvast eller annat lämpligt verktyg. Rengör ytor med Gjøco 
Hustvätt eller Gjøco Kraftvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. 
 

Applicering:  
Gjøco Algrent appliceras med pensel eller spruta. Blanda 1:4 med vatten. Till svåra ytor 1:2. Låt 
Algrent torka på ytan och skölj inte bort. När det behandlade området blir brunt, försvinner resterna 
med hjälp av regn och vind. På tak bör produkten appliceras i 2 omgångar med 2-3 veckor mellan 
behandlingarna. Använd inte högtryckstvätt. 
 Använd inte i starkt solljus. 
 
Övrig information 
Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna 
och förvaras i torr jämn temperatur, frostfritt. 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
 

Informationen på detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa 
produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna 
levereras enligt våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi 
förbehåller oss rätten att ändra givna data utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare 
utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter publiceringsdatum. Publicerad av Gjøco AB 


