®
ALGEMIDDEL

ER DIT TAG FYLDT MED ALGER?

®

GODKENDT ALGEMIDDEL
Neutralon Algemiddel er det eneste danskproducerede produkt mod algevækst, som er
godkendt. Alger på tage bør fjernes, ellers bliver
det til et naturtag med tiden. Vores våde klima er
guf for algerne - de lever af vand og de kommer
overalt. Vores træer, pollen og forurening gør også

tagene beskidte og grimme. De grønne alger danner
grobund for mos og det holder på fugten, som er
husets værste fjende. Fugten nedbryder og ødelægger overfladen og kan give frostsprængninger og
taget ældes hurtigere.

LOVLIGT OG EFFEKTIVT

Dansk godkendt produkt
Effektiv algerens
Hæmmer nedbrydning af taget
Flot resultat
Billig vedligeholdelse
Misfarver ikke zink
Virker efter få dage
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Du kan forvente at Neutralon virker i løbet af få
dage og du kan se en forskel, men der skal regn,
sne og vind til at “feje” taget rent over tid.
Institut for agroøkologi, Århus Universitet har
vurderet Neutralon Algemiddel som effektivt mod
algevækst - så det virker!

EFFEK
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Neutralon, som er udviklet til professionelle
anvendes til bekæmpelse af alle typer alger på
alle typer af hårde tagoverflader såsom cement,
fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast,
EPDM, PVC og TPO.
Nymalede tage bør også vedligeholdes med en
Neutralon algebehandling minimum hvert 2. år for
et holdbart og rent hus.

®
OM NOWOCOAT

DIN LOKALE SPECIALIST:

Nowocoat er en dansk coating fabrik med rødder tilbage til
1861. Vi tør godt sige, vi er nørder, når det kommer til coating af tage og husets andre overflader. Vi har kun én ting i
hovedet: Innovative og funktionelle løsninger tilpasset alle
typer tage, lige fra det våde nord til det varme syd. Dermed
får du det bedste, mest holdbare tag over hovedet nu og i
fremtiden. Vi har selvfølgelig også udviklet beskyttelse til
facader og fliser. Måske er det derfor, vi i dag er Europas
førende tagcoating producent.

HELE DIT HUS KAN BESKYTTES!
Dit tag og din facade må gerne være ren og pæn, og det
gælder vel også dine fliser? Det er flot når huset står
velholdt og det har vi også produkterne til. Det gøres
med de rette rengøringsmidler, coatings og
imprægneringer.
Se mulighederne på vores webside www.nowocoat.dk
og få din lokale, professionelle tagspecialist til at komme
og gøre det forebyggende arbejde for et flot hus.
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