
Produktbeskrivning
Bental Algtvätt är en koncentrerad algtvätt som 
spädes 1:5 med vatten innan användning. Den 
rengör effektivt och innehåller inga impregneran-
de ämnen och är därför extra lämplig vid arbete 
på fasader som ska målas med kalkbaserade 
mineraliska färger efter avslutad rengöring. 
 

Användningsområde
Bental rengör effektivt de flesta vattentåliga mate-
rial från alger och annan påväxt.
 

Säkerhetsföreskrifter
Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad, det-
ta finns på vår hemsida - malarkalk.se/media
Verksamt ämne är Benzalkoniumclorid (5-15%) 
vilket irriterar ögon och hud - använd skyddsut-
rustning.

Läs noggrant igenom anvisningarna 
innan arbetet påbörjas. Produkt- & 
Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida - 
malarkalk.se/media

Verksamt ämne är Bensalkoniumklorid 
(5-15%) vilket irriterar ögon och hud - 
använd skyddsutrustning.

RENGÖRING INNAN MÅLNING
Utspädd Bental Algtvätt appliceras på 
torrt underlag med tryckspruta eller 
manuellt med kalkborste eller liknande. 
Skydda vid behov omgivande vegetation 
från preparatet. 
Vänta några dygn och rengör väggen 
företrädesvis med en hetvattentvätt 
och i andra hand med kallt vatten och 
rotborste. Upprepa behandlingen vid 
behov för att säkerställa att inga rester 
finns kvar. 
Alla spår av påväxt måste avlägsnas helt 
innan målning kan utföras.
På lutande tak krävs oftast ingen skölj-
ning eftersom regnet som regel tvättar 
bort den vissnade växten med tiden.
Reservation: 
Provrengöring skall alltid utföras på en 
begränsad yta för att konstatera rengö-
rande effekt samt säkerställa att ingen 
oönskad påverkan av underlaget före-
kommer.
ENDAST ALGTVÄTT
Om behandlingen  endast avser att av-
lägsna påväxt behövs oftast inget efter-
arbete, låt väder och vind göra jobbet. 
Eventuellt kan en lätt rengöring genom 
borstning utföras. 
Vid behov efterbehandlas ytorna för att 
säkerställa att inga rester finns kvar. 
FÖREBYGGANDE BEHANDLING
Ytor som rengjorts och/eller har målats/
putsats kan med fördel efterbehandlas 
med Bental i syfte att försvåra framtida 
påväxt. Preparatet kommer visserligen 
att nötas ner med tiden men kommer 
trots detta att ha en effekt i upp till 18 
månader.

Utförande

Bental™ Algtvätt

Produktspecifikation
Verksamt 
ämne

Bensalkoniumklorid (5-15%) 

Spädning 1:5 med rent vatten

pH, konc. ca 7,4

Åtgång/m2 ca 0,2 liter/brukslösning/behandling
(ca 0,03 liter koncentrat)
Materialåtgången varierar beroen-
de på utförande och underlagets 
beskaffenhet.

Rengöring Rent vatten

Emballage 5 liter plastdunk

Lagring
Frostfritt i väl ventilerat utrymme, 
hållbar 5 år i väl sluten förpackning

Arbeten vid temperaturer under + 0° C 
får ej ske. Detta gäller även under de 
första dygnen efter avslutad rengöring.

Tänk på att effekten försämras väsent-
ligt om underlaget inte är helt torrt.

Lagras frostfritt och i väl ventilerat 
utrymme. Hållbar 5 år i väl sluten 
förpackning
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