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Gjøco Sopp- og Algefjerner dreper effektiv uønsket vekst av sopp, grønske, alger eller lav. Kan også 
benyttes til desinfeksjon av overflater. Benyttes på utendørs tak, stein, mur, fasader og terrasser. 
Påføres ikke ved fare for regn, nattefrost eller i direkte sollys. Dødt materiale fjernes naturlig av regn 
eller vind. Eventuelt kan overflates spyles eller kostes ren. Leveres både med og uten ejektor. 
 

 

FYSIKALSKE DATA 
 
Type: Sopp, grønske- og algedrepende, desinfiserende middel 
Farge: Klar 
Egenvekt (kg/l): Ca. 1,0 

 

 

BRUKSDATA 
 
Påføringsmetode: Ejektor som kobles på hageslange, eller 

sprayflaske/lavtrykksprøyte 
Tynner / rengjøringsmiddel: Vann 
Blandingsforhold: Brukes ufortynnet 
Forbruk: Ca. 10 m2 /liter avhengig av begroing 
Minimum påføringstemperatur: >10 °C. Best virkning ved 15 - 20 °C 
Brukstid: Brukes i perioden april - september 

 

 

BRUKSANVISNING 
 

Forbehandling 
Løs sopp, grønske, lav og lignende fjernes før behandling. 
 

Bruksmåte 
Gjøco Sopp- og Algefjerner brukes ufortynnet. Ved bruk av ejektor kobles kannen til hageslangen, og 
doseringen skjer automatisk. Spray på rikelig så veksten fuktes god. Gjentatt behandling bør vurderes 
ved kraftig vekst, helst med 2-3 ukers mellomrom. Dødt materiale fjernes når det har blitt brunt, 
enten naturlig ved regn og vind, eller ved kosting eller spyling. NB! Bruk ikke høytrykksspyler på tak.  
Ved behandling av ømfintlige flater som tekstiler skal ikke produktet tørke inn, men spyles av. Gjør 
alltid en test først, for å se om materialet tåler behandlingen. 

 

Lagring 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og 
lagres tørt ved jevn temperatur.  
Produktet skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal fraktes og lagres stående.  
 

Avfallshåndtering 
Gjøco Sopp- og Algefjerner skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent 
mottak for farlig avfall. 
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ØVRIG INFORMASJON 
Emballasjestørrelser: 2,5 og 4 liter.  
 

 
SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen 
 

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver  og praktisk erfaring. Ettersom de forhold 
produktene benyttes under ofte l igger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  
Produktene blir levert i  henhold ti l  våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er 
skriftl ig avtalt. Vi forbeholder oss retten til  å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad 

erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.                           
                                                                                        Utgitt av Gjøco AS 
 

 


