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Läs om Bengts erfarenheter sist i blogginlägget

Om mycket mossa på taket
Grovrengör först om det går annars kan man behöva bekämpa ett antal gånger under 
säsongen
spola bort det som borttagits

Man behöver en liten dunk som man kopplas till  en vattenslang  och sprutar den med 
vatten med ejektorverkan från burken

1 Köp Nelson burk med medel       och  sputa  det räcker till  ungefär  80-100 kvm tak  
behöver bara väta taket kostar typ 300kr sprutburk med medlet ca 1liter  eller en 
behandling 300kr  för 100km
Den som rengör kan stå på stege och spruta upp mot nocken- se till att det är någorlunda 
vindstilla och helst sol och inte regn i antågande inom några dagar.
Akta ansiktet dvs spruta aldrig i motvind

Använd sen burken i många år och fyll på ersättningsmedlet . Behandla vart eller 
vartannat år förebyggande i slutet av sommaren.

2 Påfyllnad görs med tex    utspätt  Nordsjö hustvätt koncentrat 2,5 liters burk
kostar ca 300 med frakt

Koncentrationen av det  verksamma medel en ammoniumklorid är ca 10-25% ( kolla 
aktuellt datablad!) och man behöver 3-6%  Spä ut med med vatten  1:5 lämpligt ger ca 2 -
5% koncentration av medlet Den verksamma kloriden  späds ytterligare   ut vid 
sprutningen med  vattnet från slangen
Vitsen med att använda Nelsonburken är att man får en ejektor som passar med 
vatteninblandningen med 3-5% koncentration

Jag sprutar lite rikligare ca 1,5 burk med Nordsjömedlet/ 100kvm  då konc något lägre än 
Nelsonmedlet

Kostnad per liter utspätt 3-5% 24 kr/liter eller en takbehandling 100 kvm ca 36 kr en 
bråkdel av kostnaden med Nelson och samma effekt.

Ofta räcker det  att sen förebyggande spruta vart annat vart tredje år – man kan 
punktbespruta vissa ställen om det finns ansatser till ny mossa  efter vindskiva eller 
nederkant taken

Datablad om produkten hittar du här     

https://www.granngarden.se/rengoringsmedel-nelson-garden-takrengoring-ng-1-l/p/1179992?gclid=Cj0KCQiAsvTxBRDkARIsAH4W_j-WbdhC-XQZxQas5WJW88XeE3MwJ-y_gwSGrd7c2y0PVlYOEtZz7lEaAnIqEALw_wcB
https://www.nordsjo.se/sv/produkter/nordsj%C3%B6-original-hustv%C3%A4tt-koncentrat
https://bolist.se/produkt/hustvatt-koncentrat-original-nordsjo-ut-koncentrat/?article=7391306178443
http://fatherben.se/wordpress/bra-hjalpmedel-att-bort-mossa-fran-tak-och-alger-fran-vaggar-utan-att-det-kostar-skjortan/

