
Först och främst så omtalar du oss som lycksökare från 2015. JAPE Produkter AB har funnits i 31 år, och vår 
produkt Grön-Fri har funnits på svenska marknaden sedan 1996. Grön-Fri blev registrerat varumärke i 2001, 
så det är en gammalt och välbeprövat produkt.

 
Diskmedlet YES, som du omnämner, har jättebra rengörande effekt på disk. Troligtvis kan det ha det på hus 
också… Emellertid har det ingen avdödande effekt på mikroorganismerna på fasaden. En stor del av dessa 
finns kvar efter tvätten, och kommer att växa snabbt och bli fint gröna igen.

 
Råvaran bensalkoniumklorid som de flesta tillverkare använder för att ta död på mikroorganismer, kan vara 
ett billigt medel. Dock finns det enorma kvalitetsskillnader och därmed också prisskillnader på medlet, 
beroende på vilket fabrikat man väljer. Det finns såklart många medel som tillverkas i Fjärran Östern, och 
där man inte riktigt har koll på sammansättningen. Det finns stora skillnader på bl.a. kolkedjornas längd på 
molekylnivå, vilket i sin tur gör att den biologiska nerbrytningen i naturen kan ta mycket lång tid för vissa 
varianter. De varianter som är mest miljöskadliga är många gångar också de som är mest effektiva. Därför 
gäller det att hitta en balans där man får bra funktion men också snabb nerbrytning.

 
EU håller f.n. på att röja i hela ”kem-djungeln” vilket tyvärr kommer medföra enorma kostnader i form av 
ökade bekämpningsmedelsavgifter till såväl EU som lokala medlemsländers Kemikalieinspektioner. Så på 
sikt kan man därför förvänta en prishöjning men också en gallring i antal aktörer på marknaden.

 
Prissättningen på produkterna till konsument kan variera ganska mycket. Det beror främst på vilken typ av 
butik som man jämför. En butik där man ger rådgivning och hjälper kunden att få fram det resultat han 
önskar på sitt hus totalt sett, jämfört med en butik där man endast plockar ner en produkt från hyllan, kan 
skilja ganska mycket i pris. Vi har valt att marknadsföra våra produkter genom fackhandeln där kunden får 
en totalrådgivning och inte bara en vara från hyllan.

 
Du omnämner Biltemas fasadtvätt som en referens till våra produkter. Vi brukar inte kommentera våra 
konkurrenters produkter. Dock kan jag, efter att ha kollat Biltemas säkerhetsdatablad fastställa att det inte 
är en konkurrerande produkt. Det är inte en biocid men ett rengöringsmedel. De uppger att mängden 
Alkylbensyldimetylammoniumklorid (bensalkoniumklorid) ingår med mindre än 0,5 %… En så ringa mängd 
bensalkoniumklorid är troligtvis enbart med för att fungera som konserveringsmedel för de övriga 
ingredienser som finns i tvättmedlet.
Så om du inte har använt en biocid som Grön-Fri, före du tvättar, kommer de levande mikroorganismerna 
att sitta kvar och du får det fint grönt inom kort tid därefter.
Grön-Fri gör inte rent, den avdödar…

 
Bästa hälsningar,

 
Lars Gram


