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SÅDAN BEHANDLER DU SKIMMEL

HVAD ER SKIMMEL?
Skimmel er en naturlig forekomst, men findes den i boliger, udgør den en risiko for dårligt indeklima.
Skimmel kommer som et resultat af for høj fugtighed og for lidt udluftning. Man kan ofte se skimmelvækst som 
belægninger eller prikker, men det kan også være skjult bag møbler og tapet.

HVORDAN KAN MAN KONSTATERE OM DER ER SKIMMEL?

Konstaterer man i sin bolig, at der er misfarvninger på væggen, så kan man undersøge om der er tale om sod/
snavs eller om der er tale om skimmel ved hjælp af en Pro-Clean test. Testen er ligeledes nyttig når man har 
foretaget en afrensning af skimmelvæksten og gerne vil kontrollere om afrensningen har været grundig nok. 
Man benytter følgende fremgangsmåde:

• Tag vatpinden ud af cylinderen og stryg et område på ca. 10x10 cm
• Undgå enhver berøring med hænder eller med andre overflader
• Vatpinden sættes tilbage i cylinderen
• Toppen "knækkes" så kontrolvæsken frigøres og løber ned i røret omkring vatpinden
• Ryst cylinderen i ca. 5 sekunder
• Resultatet skal aflæses mellem 5 og 10 minutter efter prøvetagning
• Jo mørkere den Iilla farve på indikatoren bliver jo mere forurenet er området af protein/skimmelsvamp/

bakterievækst.

Ved mistanke om skimmel på skjulte steder, anbefales det at kontakte et firma med kompetence inden for 
området.

HVORDAN FJERNER MAN SKIMMELVÆKST?
Skimmelvækst fjernes effektivt og miljøvenligt og uden at efterlade farlige stoffer i den afrensede 
overflade med Protox Hysan.

FREMGANGSMÅDE

REDSKABER
• Have- eller blomstersprøjte
• Beskyttelseshandsker
• Børste – af typen halvstiv nylon-opvaskebørste
• Evt. afdækning
• Klude til optørring af spild
• A2/P3 åndedrætsværn

FORTYNDING
Protox Hysan fås i en lille 0,5 liter sprayflaske – Klar til brug eller som koncentrat. 

1 del Protox Hysan + 1 dele vand - svære angreb

1 del Protox Hysan + 2 dele vand - middelsvære angreb

1 del Protox Hysan + 3 dele vand - lette angreb

AFRENSNING MED PROTOX HYSAN

1. Overfladen støvsuges grundigt med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
2. En opløsning af Protox Hysan og vand opblandes i en blomster- eller havesprøjte
3. Den skimmelangrebne overflade påsprøjtes Protox Hysan opløsningen og overfladen bearbejdes grundigt 

med en nylon-børste indtil skimmelangrebet er løsnet fra overfladen ( forbrug ca. 1/2 liter pr. m²)
4. Den bearbejdede overflade skylles nu ren med opløsningen fra blomster-/havesprøjten, derved fjernes 

mest muligt sporer, partikler og snavs fra overfladen.
5. Efter 1 døgn's virketid kan overfladen evt. aftørres med rent vand, dette er dog normalt ikke nødvendigt 

ved korrekt anvendelse.

FOREBYGGELSE AF SKIMMEL

Først og fremmest skal man sørge for, at fjerne det grundlæggende fugtproblem, men på udsatte steder med
kuldebroer, kan man behandle med Protox Skimmel, inden opbygning af vægbeklædning og maling.

Start gerne med en behandling med Protox skimmel på den ”rå” pudsede væg inden opklæbning af f. eks. 
væv etc. Slut altid af med en påføring af Protox Skimmel umiddelbart inden sidste lag maling - kun derved 
sikres en effekt ”på overfladen”.

Protox skimmel påføres med pensel eller med håndsprøjte og efter god (24 timer) tørring kan produktet 
overmales med alle gængse vandbaserede malinger på akryl og alkyd basis. Ved overmaling med produkter 
baseret på silikat, silikone etc. anbefales det at teste vedhæftningen.

Bemærk : Vinduesglas samt øvrige overflader der ikke ønskes behandlet, bør afdækkes !

FØLGENDE PRODUKTER KAN BRUGES

ProClean skimmeltest, 6 stk.
Protox Hysan 0,5 l
Protox Hysan 2,5 l
Protox Skimmel 0,5 l
Protox Skimmel 2,5 l

Yderligere information kan findes på www.bj.dk - produktinformation


