
Vanliga frågor och svar 
Kan man använda Grön-Fri på trall behandlad med Sioo? 
Ja, det går utmärkt. Man ska använda milda och pH-neutrala kemikalier på en kiselbehandlad yta. Undvik rengöringsmedel 
med högt pH-värde, tex trallrengöringsmedel och fasadtvättmedel. 

Kan man använda REDO Trä-Rent på trall behandlad med Sioo? 
Nej, REDO Trä-Rent har högt pH-värde och kan påverka kiselbehandlat trä. Använd Jape Underhållstvätt istället. 

Hur lång tid tar det innan påväxten försvinner efter en behandling med Grön-Fri? 
All påväxt dör omgående men sitter kvar på ytan under en tid. Är det en väderutsatt yta såsom tak förvinner alger normalt 
efter ca ett år och lav ca två år. En yta som är mindre väderutsatt, exempelvis fasad, kan en tvätt behövas för att alla rester 
av påväxten ska försvinna. 

Hur lång tid tar det innan påväxten kommer tillbaka efter en behandling med Grön-Fri? 
Det är olika beroende på ytans egenskaper och läge. En yta som ligger i skugga är fuktig längre efter ett regn och då har 
påväxten större möjligheter att etablera sig igen. Normalt på ett tak tar det upp till 4 år innan det börjar komma tillbaka. 
Vissa ytor behöver tätare intervall med behandling. 

Kan jag använda Grön-Fri på mitt tak som har alger, lav och mossa. 
Sopa/skrapa ner mossan innan behandling med Grön-Fri. Alger och lav dör och försvinner med tiden från ytan. 

När är det bäst att behandla med Grön-Fri? 
Man kan använda Grön-Fri året runt så länge det är plusgrader. Frost och snöbelagda ytor bör inte behandlas. I övrigt har 
årstid eller temperatur ingen betydelse. 

Hur många gånger ska jag behandla med Grön-Fri? 
En gång räcker, all påväxt som träffas dör direkt. 

Min dunk Grön-Fri har frusit, kan jag använda den ändå? 
Ja det går bra. 

Hur påverkar Grön-Fri mina växter? 
Grön-Fri påverkar klorofyllen och växter som kan få Grön-Fri eller Prick-Fri på sig bör täckas med plast innan appliceringen. 

Ska jag skölja med vatten efter en behandling med Grön-Fri? 
Nej. Behandla och låt ytan vara. Vill du ha en ren yta snabbare kan den tvättas efter några dagar. Takytor tvättas normalt 
inte utan väder och vind tar han om detta. 

Kan jag använda högtryckstvätten för att applicera Grön-Fri? 
Nej, spädningen blir allt för stor. Använd en lågtryckspruta, exempelvis Fri-Sprutan. 

Hur länge ska man bearbeta ytan med borste efter applicering av Prick-Fri? Vilken typ av borste är lämplig? 
Lägg på Prick-Fri med en Fri-Spruta och borsta några gånger fram och tillbaka tills möglet har lossnat. En relativt mjuk 
borste som Redo Fasadborste funkar bra. Även styvare borste som Redo Tvättborste 55 kan användas. 

Är det farligt om min hund slickar på en yta som behandlats med Grön-Fri? 
Den mängd som ett djur kan få i sig genom att slicka på en yta är så liten att de inte tar någon som helst skada av den 

Är Grön-Fri skadligt för min katt om den går på en behandlad yta? 
Nej, men håll djur och barn borta från ytorna vid behandlingen tills ytan är torr igen.  

Kan man använda Prick-Fri utan att tvätta ytan efteråt? 
Vi rekomenderar tvättning efter minst 2 timmar max ett dygn. Ytan är lättare att få ren om man följer detta råd. 

Jag har alger på min husvagn, vilken produkt ska jag använda? 
Applicera Grön-Fri på husvagnen och tvätta den dagen efter. 

https://arbetsformedlingen.se/kontakt/vanliga-fragor-och-svar
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Kan jag använda Grön-Fri på alla ytor? 
Ja på alla ytor som tål vatten. 
 
Är Grön-Fri skadligt för mig när jag anväder det? 
Vi rekomenderar skyddsglasögon och andningsmask P2 vi andvändandet. Grön-Fri är ett desinfektionsmedel framtaget för 
sjukvården och är bakteriedödande.  
 
Vilken skyddsutrustning bör jag ha när jag använder Grön-Fri eller Prick-Fri? 
Vi rekomenderar skyddsglasögon och andningsmask P2 vi andvändandet. Grön-Fri är ett desinfektionsmedel på är 
framtaget för sjukvården och är bakteriedödande. 

 

 
 


