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PRICK-FRI

®

Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger.
För målade, lackade, oljade och obehandlade
träytor utomhus.
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Upptäck fördelarna
med Prick-Fri
•
•
•
•
•
•

Effektivt mot mögel och alger
För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus
Appliceras enkelt med spruta och gnuggas in i ytan med borste
Mögel och alger dör omgående
Neutraliserar näringsämnen vilket förebygger ny påväxt
Med fördel kombineras Prick-Fri med Jape Underhållstvätt,
eller Jape Målningstvätt då ommålning ska ske
• Biologiskt nedbrytbart medel som alla får använda
• Bevisad funktion och effektivitet efter tester av SP
• Flera och utförliga arbetsråd finns på www.jape.se
Användningsområden:
Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger på målade, lackade eller oljade träytor
utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster,
trädgårdsmöbler och trallgolv. Är verksamt på alla typer av färg, lack och träolja. Används
även på sugande ytor såsom trä med falu rödfärg och trärena ytor. Finns misstankar att
möglet växer i ett underliggande färgskikt eller i träet innanför färgskiktet bör en analys
av färg och underliggande trä ske. Detta kan ombesörjas av Jape. Annan åtgärd kan då
vara nödvändig.
Egenskaper:
Vid behandling av Prick-Fri dör möglet omgående (i regel utan att det utseendemässigt förändras). Prick-Fri tränger in i sprickor och porer i färgen där möglet växter.
Prick-Fri avdödar även alger. Biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial
negativt.
Bruksanvisning:
Applicera Prick-Fri på ytan och bearbeta/gnugga direkt efter med en borste. Låt verka i
minst ett dygn, gärna längre. Tvätta därefter ytorna med Jape Underhållstvätt eller Jape
Målningstvätt om ytorna ska målas om. Fukta ytorna med vatten innan applicering av
tvättmedel och bearbeta ytan med borste. Skölj av med vatten. Vid behandling av ytor
med Falu rödfärg ersätts tvättningen med att ytorna borstas innan ommålning. Blommor
och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid sprutning rekommenderas
andningsskydd eftersom spraydimma kan vara irriterande. Skyddshandskar och
skyddsglasögon bör användas.

Varuinformationsblad samt tips och råd vid behandling med Prick-Fri finns
på www.jape.se

Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på
lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd
att hjälpa användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga
resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte
ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten.

Prick-Fri
• Appliceras enkelt med tryckspruta
eller pensel
• Koncentrat som spädes med
vatten 1+4
Bruksanvisning:
Späd Prick-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle, så att
ytan blir blöt. Prick-Fri kan även appliceras med
borste eller pensel. Bearbeta/gnugga ytan direkt
efter appliceringen med en borste.
Spädning:
1 del Prick-Fri spädes med 4 delar vatten.
Åtgång:
0,20–0,25 liter brukslösning/m².
1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning
räcker till ca 25 m² (1 liter brukslösning räcker
till 5–6 m²).
Innehåller:
Kvartära ammoniumföreningar < 10 %, Glykol.

Prick-Fri Direkt
• Sprayflaska för snabb applicering
• Brukslösning, färdig att använda
• Lämplig för små ytor
Prick-Fri Direkt är lämplig för mindre ytor såsom
fasader, staket, vindskivor, knutbrädor, underslag,
trädgårdsmöbler, trätrall, dörrar, portar och
fönster.
Bruksanvisning:
Vrid munstycket till sprayläget och spraya på ytan
så att den blir blöt. Bearbeta/gnugga ytan direkt
efter appliceringen med en borste.
Spädning:
Brukslösning, spädes ej.
Åtgång:
1 flaska (0,5 liter) räcker till ca 2,5 m².
Innehåller:
Kvartära ammoniumföreningar < 3 %, Glykol.

Påväxt, exempel

Fasad målad med Falu rödfärg. Missfärgad av mögel.

Vitmålade knutbrädor och liggande träpanel med angrepp av mögel.

Omålat takutsprång med svarta prickar av mögel.

Underslag med angrepp av mögel. Täckmålat trä.

Påväxt, exempel

Närbild på hur mögelarten Cladosporium breder ut sig och tränger ner i sprickor och porer.

Takfotsbräda med angrepp av svarta prickar av mögel.

Tips vid tvätt av fasad
• Avdöda - tvätta - måla. Avdöda alltid påväxten
före fasadtvätten, minst ett dygn innan. Död påväxt
är alltid lättare att få bort än levande. Man får en
helt ren och steril yta, perfekt att måla på.
• Tvätta nerifrån och upp. Då utnyttjar du tvättmedlet
maximalt och du undviker märken av rinningar.
• Tvätta en liten yta i taget så att tvättmedlet inte
torkar in, undvik direkt solsken.
• Välj tvättmedel beroende på vad som ska göras
med ytan efteråt. Välj Underhållstvätt om ytan bara
ska tvättas i underhållssyfte eller Målningstvätt om
ytorna ska målas om.

Obehandlad yta
med påväxt

Yta behandlad med Prick-Fri

Yta behandlad med
Prick-Fri och tvättad
med Målningstvätt

Träfasad med ytor i tre stadier. Från vänster en obehandlad yta med påväxt av mögel och alger. I mitten ett parti som är behandlat med Prick-Fri. Till höger en yta som är tvättad med Jape Målningstvätt,
ytan är klar för målning.

Så här gör du
Behandling av målade träytor:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Täck växter med plast.
2. Applicera Prick-Fri med spruta, pensel eller borste.
3. Bearbeta den blöta ytan med borste.
4. Låt verka minst ett dygn.
5. Fortsätt behandlingen med Jape Underhållstvätt om
ytorna inte ska målas eller med Jape Målningstvätt vid
ommålning.

Viktigt att veta:
Tips om de påväxt av mögel sitter hårt:
– Bearbeta ytorna med Redo stålborste vid appliceringen av
Prick-Fri eller vid tvättningen istället för vanlig tvättborste.
– Vänta ytterligare några dygn innan tvätten, då har tiden
hjälpt till att lösa upp det döda möglet.
– Upprepa tvätten tills all påväxt är borta.

Före provtagning

Resultat 3 dagar efter
provtagning mot yta
med mögelpåväxt.

• För att säkerställa att möglet på en behandlad yta är avdödat kan en Alg- och mögeltester användas. Testen görs
på några minuter och resultatet syns efter några dagar.
Den kan även användas för att avgöra om det mögel eller
smuts som orsakar missfärgning på en yta.
• Prick-Fri tar bort angrepp som sitter på färgytan eller i
sprickor i färgen. Misstänker du att angreppen finns under
färgen och växer genom den, behövs annan åtgärd. Analys
av färgskikt kan beställas hos Jape. Provet bör vara minst
50 x 50 mm med färg och underliggande material. Svar returneras med objektanpassad arbetsbeskrivning. Använd
gärna formulär som finns på www.jape.se

Med Prick-Fri gör du ett
problem till en möjlighet.
En ful fasad med mögel och
alger blir en ren och fin fasad.
Ofta behöver du inte göra
den ommålning du trodde
från början.

Prick-Fri
Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade,
oljade och obehandlade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag,
takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv.
Prick-Fri Direkt 0,5 liter
Prick-Fri 1 liter
Prick-Fri 5 Liter

Art.nr.
13711
13712
13724

Brukslösning
spädes ej
5 liter
25 liter

Räcker till
2,5 m²
25 m²
125 m²

En serie effektiva desinfektions- och rengöringsmedel från Jape.
Väljer du dessa produkter får du ett heltäckande system för
underhåll av fasader och andra ytor. Samtliga produkter är
biologiskt nedbrytbara.
Grön-Fri
Effektivt mot påväxt av alger och lav. För
alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket,
marksten, trätrall, murar, markiser m.m.

Volym:
Art.nr.

1 liter
13012

5 liter
13024

0,5 liter
13011

Åtgång:
1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m².
1 flaska Grön-Fri Direkt räcker till
ca 2,5 m² (spädes ej)
Mögel-Fri
Effektivt mot mögel och blånad. Även
mot mikrobiell lukt. På alla ytor inomhus. I väggar, bjälklag, krypgrunder,
källare, badrum och vindar.
Åtgång:
1 liter Mögel-Fri brukslösning (spädes
ej) räcker till ca 5 m².

Volym:
Art.nr.

1 liter
11812

5 liter
11824

0,5 liter
11811

Underhållstvätt
Rengöring av fasader. För målade och
övriga ytor utomhus och inomhus. Trä,
puts, tegel, plåt, glas, markiser m.m.
Åtgång:
1 del Underhållstvätt spädes med
20 delar vatten. 1 liter brukslösning
räcker upp till 15 m².

Volym:
Art.nr.

1 liter
13812

5 liter
13824

Målningstvätt
Rengöring innan ommålning av fasader.
För målade ytor utomhus och inomhus.
Trä, plåt m.m.
Åtgång:
1 del Målningstvätt spädes med
20 delar vatten. 1 liter brukslösning
räcker upp till 15 m².
Volym:
Art.nr.

1 liter
13912

5 liter
13924

Tvätt Direkt
Snabb och effektiv rengöring inne och
ute före målning. För snickerier, dörrar,
karmar, lister, möbler, väggar och golv.

Volym:
Art.nr.

1 liter
14212

5 liter
14211

Tvättduk
14200

Åtgång:
1 liter Tvätt Direkt brukslösning
(spädes ej) räcker upp till ca 25 m².
1 tvättduk till ca 2 m².
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