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BPS 7111 er et effektivt rengjøringsmiddel som fjerner alger, mose, mugg og sopp.  Biologisk 
nedbrytbar. Skånsom mot de fleste materialer. 
 
Bruksområder 
BPS 7111 brukes til å fjerne alger, mugg og sopp fra de fleste overflater som tegl, betong, puss, naturstein, 
takstein, tre o.l.  
BPS 7111 er sikker i bruk og har ingen negativ innvirkning på byggemateriale. 
BPS 7111 fungerer også som langtidsbeskyttelse og holder overflatene rene fra tilvekst i opptil 5 år, avhengig 
av underlag, vær osv.  
 
Arbeidsinstruksjoner for sanering og forebyggende beskyttelse på fasader 
Påfør BPS 7111 heldekkende med lavtrykkssprøyte. Ikke skyll. Værets innvirkning fjerner tilveksten. OBS! 
Nærliggende ømtålige planter bør beskyttes. 
 
Arbeidsinstruksjoner for sanering og forebyggende beskyttelse på tak 
Ved liten tilvekst av alger:  
Påfør BPS 7111 heldekkende med lavtrykkssprøyte. Ikke skyll. Værets innvirkning fjerner tilveksten. 
 
Ved stor tilvekst av alger:  
Skrap bort eller bruk høytrykk for å fjerne så mye som mulig av tilveksten. Påfør  BPS 7111 heldekkende med 
lavtrykkssprøyte. Ikke skyll. Værets innvirkning fjerner tilveksten. 
 
OBS! BPS 7111 skal ikke blandes med anioniska tensider som for eksempel finnes i oppvaskmiddel. 
 
Dosering 
BPS 7111 brukes som konsentrat eller blandet med vann i forholdet 1:3. I konsentrat gir BPS 7111 en sikrere 
langtidsbeskyttelse på sugende underlag. 
 
Forbruk 
Ca. 0,2-0,5 liter/ m². 
 
Tekniske data 

• Transparent væske. 
• Leveres i 1-liters plastflaske, og 5-, 10- og 

25-liters plastdunker.  
• Spesifikk vekt: 1,0 kg/liter. 
• pH ca. 10,5. 
• Inneholder kvartær ammoniumforbindelse og 

tensider. 
 
Oppbevaring 
Oppbevares frostfritt i lukket originalbeholder.  
 
Holdbarhet 
Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning. 
 

 

Verneutstyr 
Bruk beskyttelseshansker og vernebriller.  
 
Merking 

 
 IRRITERER ØYNE OG HUD 
 
IKKE klassifisert som farlig gods ved transport på 
vei eller jernbane. 

 


