
EFFEKTIV FJERNELSE 
AF SKIMMEL OG 
MISFARVNINGER

RENGØRINGSSÆT TIL FUGER
Et effektivt og brugervenligt sæt til fjernelse af 
skimmelvækst. Fjerner også uønskede misfarvninger.
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Skimmelsvamp er et evigt problem i danske husstande. Det 
opstår på steder, hvor der er fugt - specielt i vindueskarmen 
og på badeværelset. Begge steder kommer der kondensvand 
på grund af skiftende temperaturer – enten fra badet eller 
fra skiftet mellem den varme luft indenfor og den kolde luft 
udenfor.

Skimmelsvampen kan virke uundgåelig, men der er flere 
simple ting, du kan gøre for at undgå de sorte, røde og grønne 
plamager. Se 7 simple tips på bagsiden.

Skimmel opstår, når luftfugtigheden i din bolig er for høj. Er 
der dug på termoruderne, er det tegn på for høj fugtighed i 
inde luften. Anskaf evt. et hygrometer og kontroller, at fugten 
aldrig overstiger 60 % relativ fugtighed.

Har du større områder med skimmelvækst, kan det skyldes 
indtrængende fugt. Er det tilfældet, så gå din bolig 
efter for indtrængende fugt og sørg for at udbedre 
alle fugtskader. Check tagrender, kloakker, brønde, 
vinduer, døre, tagbelægning, skotrender osv.

7 SIMPLE TIPS TIL AT 
UNDGÅ SKIMMELSVAMP
1. Undlad at tørre tøj i boligen - heller ikke på badeværelset. 

Hæng også de fugtige håndklæder udenfor på tøjsnoren 
efter badet.

2. Brug emhætten, når du laver mad og kontroller, at 
udsugningen virker, som den skal.

3. Luft ud ofte, men kortvarigt. Gerne 4 gange dagligt i 5 
minutter. Husk at lave gennemtræk, så luften bliver skiftet 
ud i hele huset.

4. Skru op for varmen. En god og ensartet temperatur 
gennem hele huset, minimerer risikoen for skimmelsvamp. 
Lad bare varmen stå, mens du lufter ud. Huset er hurtigt 
varmt igen, og det giver et minimalt ekstra forbrug af 
varme.

5. Tør brusekabinen af efter badet. 
Det tager få minutter, men sparer 
dit badeværelse for meget fugt.

6. Er dine ruder våde, så tør dem af 
(gerne om morgenen), så vandet 
ikke samler sig og skaber grobund 
for skimmelsvampen.

7. Hold din bolig ren. Skimmelsvamp 
gror særdeles godt på urene, 
fedtede og støvede 
overflader.
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KASSEN INDEHOLDER
1. ProtoxHysan (500 ml) 

ProtoxHysan er et specialmiddel til afrensning og 
desinfektion af skimmelsvamp.

2. Nylonbørste (1 stk)
3. ProtoxFugeRen (250 ml) 

ProtoxFugeRen er en gel, der fjerner misfarvninger i dybden.
OBS! ProtoxFugeRen må ikke anvendes inden forudgående 
behandling med ProtoxHysan.

4. Fugepen (1 stk)
5. Brugsanvisning
6. Gummihandsker

OBS!
• Undgå at dryppe med ProtoxFugeRen på steder du ikke 

vil have det på, da det kan blege/misfarve.

• Kan skade natursten, og mørke vindueskarme. 
Prøv altid på et mindre synligt sted.

• Afdæk eventuelt med malertape.

• Opbevares utilgængeligt for børn.

RENGØRING AF FUGER 
I VINDUESKARME

RENGØRING AF FUGER 
PÅ BADEVÆRELSE

Produkter: 1 2

STEP 1

Bekæmpelse af skimmel på fuger i vindueskarme.

1. Hvis der er meget vækst på overfladen, kan der 
med fordel støvsuges først med støvsuger med 
pollenfilter (hepafilter).

2. Sprøjt ProtoxHysan forsigtigt på fugen og skrub 
med nylonbørsten til al skimmel er løsnet. Pas på 
ikke at børste fugen i stykker.

3. Tør skimmelrester væk med en fugtig klud.

4. Lad overfladen tørre.

Produkter: 1 2

STEP 1

Bekæmpelse af skimmel på fugerne i badeværelset.

1. Hvis der er meget vækst på overfladen, kan der 
med fordel støvsuges først med støvsuger med 
pollenfilter (hepafilter).

2. Sprøjt ProtoxHysan forsigtigt på fugen og skrub 
med nylonbørsten til al skimmel er løsnet. Pas på 
ikke at børste fugen i stykker.

3. Tør skimmelrester væk med en fugtig klud.

4. Lad overfladen tørre.

Efter afrensningen kan der stadig være misfarvninger 
der sidder dybt i fugerne. Dette kan fjernes med 
ProtoxFugeRen gel.

1. Afdæk sarte overflader eller steder hvor 
ProtoxFugeRen ikke må påføres.

2. Påfør forsigtigt gelen i fugen med pensel og lad 
virke natten over.

3. Afskyl med lunkent vand eller aftør med fugtig 
klud. 

I tilfælde af omfattende misfarvninger, gentag da behandlingen.

STEP 2

1 2 3 4

Efter afrensningen kan der stadig være misfarvninger 
der sidder dybt i fugen. Dette kan fjernes med  
ProtoxFugeRen gel.

1. Afdæk sarte overflader eller steder hvor 
ProtoxFugeRen ikke må påføres.

2. Fyld fugepennen op med ProtoxFugeRen.

3. Påfør forsigtigt gelen med fugepennen og lad virke 
natten over.

4. Afskyl med lunkent vand eller aftør med fugtig klud. 
Tøm og rengør pennen med rent vand efter brug.

I tilfælde af omfattende misfarvninger, gentag da behandlingen.

STEP 2


