
EFFEKTIV BORT
TAGNING AV MÖGEL 
OCH MISSFÄRGNINGAR

RENGÖRINGSSATS TILL FOGAR
Ett effektivt och användarvänligt sätt att ta bort 
mögeltillväxt. Tar även bort oönskade missfärgningar.

protox.se

FÖNSTERKARMAR

BADRUM



FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER
1. ProtoxHysan (500 ml) 

ProtoxHysan är ett specialmedel för rengöring och 
desinfektion av mögel.

2. Nylonborste (1 st)
3. ProtoxFogRen (250 ml) 

ProtoxFogRen är en gel som tar bort missfärgningar på djupet.
NOTERA! ProtoxFogRen skall inte användas före 
behandling med ProtoxHysan.

4. Fogpenna (1 st)
5. Bruksanvisning
6. Gummihandskar

OBS!
• Undvik att droppa med ProtoxFogRen på platser du inte vill ha 

den på eftersom den kan bleka/missfärgas.

• Kan skada natursten och mörka fönsterbrädor. Prova alltid på en 
mindre synlig plats innan fullskalig applicering.

• Täck känsliga ytor vid behov med maskeringstejp.

• Förvara utom räckhåll för barn.
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Produkter: 1 2

Produkter: 3 4

RENGÖRING AV FOGAR 
I FÖNSTERKAMMAR

Bekämpning av mögel i fogar och fönsterbrädor.
1. Om det är omfattande tillväxt på ytan börja med 

att dammsuga ytan och använd en maskin med 
hepa-filter.

2. Spraya ProtoxHysan försiktigt på fogen och 
skrubba därefter med nylonborsten tills allt mögel 
är löst. Var noga med att inte borsta skarven för 
hårt så att den skadas.

3. Torka av mögelrester med en fuktig trasa.
4. Låt ytan torka.

Efter rengöring kan det fortfarande finnas 
missfärgningar som sitter djupt i fogen. Dessa kan 
tas bort med ProtoxFogRen.
1. Täck ömtåliga ytor eller platser där ProtoxFogRen 

inte skall appliceras.
2. Fyll fogpennan med ProtoxFogRen.
3. Applicera försiktigt gelén med fogpennan och låt 

verka över natten.
4. Skölj med ljummet vatten eller torka av med en 

fuktig trasa. Töm och rengör pennan med rent 
vatten efter användning.

Vid omfattande missfärgning, upprepa behandlingen.

STEG 2

STEG 1



Produkter: 1 2

Produkter: 3

RENGÖRING AV FOGAR 
I BADRUM

Bekämpar mögel i fogarna i badrummet.
1. Om det är omfattande tillväxt på ytan börja med 

att dammsuga ytan och använd en maskin med 
hepa-filter.

2. Spraya ProtoxHysan försiktigt på fogen och 
skrubba därefter med nylonborsten tills allt 
mögel är löst. Var noga med att inte borsta 
skarven för hårt så att den skadas.

3. Torka av mögelrester med en fuktig trasa.
4. Låt ytan torka.

Efter rengöring kan det fortfarande finnas 
missfärgningar som sitter djupt i fogen. Dessa kan 
tas bort med ProtoxFogRen.
1. Täck ömtåliga ytor eller platser där ProtoxFogRen 

inte skall appliceras.
2. Applicera försiktigt gelén på fogen med en borste 

och låt verka över natten.
3. Skölj med ljummet vatten eller torka av med en 

fuktig trasa.
Vid omfattande missfärgning, upprepa behandlingen.

STEG 2

STEG 1



Mögel är ett evigt problem i våra hushåll. Det förekommer 
på platser där det finns fukt, ofta på fönsterbrädor eller 
i badrum. På båda platser uppstår kondens på grund av 
växlande temperaturer, antingen från badrum eller varm luft 
inomhus och kall luft utomhus möts.

Möglet kan ibland verka oundvikligt men det finns flera 
enkla saker du kan göra för att undvika de svarta, röda och 
gröna fläckarna. Se 7 enkla tips på baksidan.

Mögel uppstår när luftfuktigheten i ditt hem är för hög. 
Om det är kondens på tvåglasfönstren är det ett tecken 
på för hög luftfuktighet i inomhusluften. Skaffa vid behov 
en hygrometer och kontrollera att luftfuktigheten aldrig 
överstiger 60 % relativ luftfuktighet.

Har du större ytor med mögeltillväxt kan det bero på 
inträngande fukt. Om så är fallet, kontrollera ditt 
hem för inträngande fukt och se till att reparera 
eventuella fuktskador. Kontrollera hängrännor, 
avlopp, brunnar, fönster, dörrar, tak, rännor mm.



Skanna QR-koden 
och se filmen om 

ProtoxFogRen

7 ENKLA TIPS FÖR 
ATT UNDVIKA MÖGEL
1. Torka inte kläder i hemmet – inte ens i badrummet. Häng 

fuktiga handdukarna på tork utomhus.

2. Använd spiskåpa när du lagar mat och kontrollera att 
fläkten fungerar som den ska.

3. Ventilera ofta men kort, ca 4 gånger om dagen i 5 minuter. 
Skapa korsdrag så att luften byts ut i hela huset.

4. Skruva upp värmen. En bra och jämn temperatur i hela 
huset minimerar risken för mögel. Låt värmen stå på 
medan du ventilerar. Huset värms snabbt upp igen och 
det ger en minimal extra förbrukning av värme.

5. Torka av duschkabinen efter duschen. Det tar några 
minuter men reducerar mängden fukt som sprids 
markant.

6. Om dina fönster är fuktiga av 
kondens, torka av dem (gärna 
på morgonen) så att vattnet inte 
samlas och skapar grogrund för 
möglet.

7. Håll ditt hem rent. Mögel växer 
extremt bra på smutsiga, feta och 
dammiga ytor.
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