
Produceret i Danmark af 

Primære funktioner for BioCid 
Skimmel PRO+ er:

• Effektiv imod alle kendte svampe, gærsvampe
og skimmel.

• Effektiv overfor et bredt spektrum af
patogener inkl. svamp, gærsvamp og skimmel.

• RTU - Ready To Use og koncentrat.
• Omkostningseffektiv.
• Indeklima neutral.
• Effektiv til lugtsanering.

Effektiv mod fx:
• Desinficering
• Sanering
• Nedvask
• Afrensning

BioCid Skimmel PRO+
Til de professionelle

Desinficering
Skimmel sanering

Nedvask af overflader
Afrens af overflader
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BioCid Skimmel PRO+
Til de professionelle

Faciliteter: hospitaler, laboratorier, hoteller, restauranter, køkkener, 
kontorer, skoler og shoppingcentre etc., erhverv som privat.
Fjerner: Sporer, gær og svamp.

På følgende flader: Glas, murværk, natursten, plast, træ og metal. 
Alle faste som porøse flader (alle typer rum samt 
ventilationskanaler o. lign.).
Ved behandling med **koldtågemaskine skal følgende 
sikkerhedsværn benyttes:

• **Åndedrætsværn B2/P3 (EN149).
• **Øjenværn (kapselbrille) (EN166) med mindre at øjne er

dækket ved brug af helmaske.
• **Beskyttelseshandsker (neopren el. nitril >0,3 mm)(EN374).
• Gerne en engangs heldragt .

Udstyr til behandling med Skimmel PRO+
• Triggerspray, ryg eller håndholdt havesprøjte ell.

**koldtågemaskine.
• Stiv børste (nylon).
• Støvsuger (HEPA-filter).
• Luftrenser (HEPA-filter).
• Papir/klude til optørring ved spild.
• Test udstyr til egen/kvalitetskontrol, ProClean (anbefales).

Holdbarhed:
Bedst effekt før 1 år fra produktions dato.

Emballage
Ready to use
• 750 ml
• 1 L
• 5 L
• 10 L
• 210L tromle*
• 1000L IBC*

(Kun ved forud 
bestilling).

Generelt
Blandingsforhold:
Let angreb: 1 del Skimmel PRO+ til 3 dele vand. Middel 
angreb: 1 del Skimmel PRO+ til 2 dele vand. Svært angreb: 
INGEN fortyndeing, RTU (Ready To Use)

Applikation

(Procedurer kan varierer fra virksomhed til virksomhed)

1. Alle flader støvsuges grundigt ved brug af støvsuger med
HEPA-filter.

2. Påfør Skimmel PRO+ RTU på alle flader i det angrebne
rum, arbejd produktet godt ind ved hjælp af en børste (stiv
nylon). Overflader med synlig forekomst af skimmel skal
renses til alt synligt materiel er fjernet.(Forbrug: ca. 0,5 L/
m2).

3. Den nedrensede overflade "skylles" nu efter med
Skimmel PRO+, hvorved 99,999% af alle partikler og sporer
fjernes.

4. Når overfladen er tør (efter op til 1 døgn)
efterbehandles med *BioCid Skimmel som lukker og
forsegler overfladen. Lad det tørre igen.

5. Ved vedvarende risiko for et tilbagevendende problem,
grundet konstruktionsfejl. Anbefales brug af *BioCid
Skimmel, der kan holde holde problemet nede indtil
konstruktions mæssig udbedring kan foretages.
OBS
Konsulter altid med den ansvarlige ingeniør/rådgiver før
arbejdet udføres!

* Se særskilt TDS og SDS

Forhandles af:

750 ml
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Forhandles af:




