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MELLERUD-initiativet – lev sundt

I en verden, som hele tiden bliver mere komplekst, er et hjem, som giver 
beskyttelse og sikkerhed, vigtigere end nogensinde. Men, muligheden for 
den beskyttelse, som moderne byggerier giver, skaber en ny fare: skim-
melsvamp. Som resultat af optimal, næsten lufttæt isolering, utilstræk-
kelig udluftning og opvarmning eller endda på grund af mangler ved kon-
struktionen, findes der hyppigt optimale betingelser for skimmel 
svampevækst i vores beboelsesrum. Det er grund nok for MELLERUD til at 
starte initiativet mod skimmelsvamp og for en sund levemåde: "Mod 
skimmelsvamp. For sundhed". 

Videnskabelige undersøgelser har vist, at enhver svampespore i princip-
pet kan udløse en allergisk reaktion. MELLERUD angriber denne trussel 
mod vores helbred med sine effektive produkter mod skimmelsvamp. 
Uanset om det er med tilsætninger til byggematerialer, som forhindrer 
skimmelsvamp på lang sigt eller med midler, som pålideligt fjerner skim-
melsvamp. MELLERUD produkter mod skimmelsvamp er hårde ved skim-
melsvamp og skånsomme mod mennesket og miljøet. Så kan hele fami-
lien føle sig sund og sikker i hjemmet.

MELLERUD-produkter: 
Mod skimmesvamp. For sundhed. 

Hvis skimmelsvamp har misfarvet silikonefuger, spredt sig over store om-
råder bag skabe og senge eller skal forhindres: MELLERUD tilbyder per-
fekte produkter, som passer til ethvert problem med skimmelsvamp.

Under udviklingen er MELLERUD allerede opmærksom på, at der bør an-
vendes de mest uskadelige, biologisk nedbrydelige aktive stoffer, som 
kan skaffes fra bæredygtige råvarer. Mange af MELLERUD-produkterne er 
derfor også egnet til ekstremt følsomme områder såsom børneværelser, 
lagerskabe og soveværelser.

Vi garanterer at vore antiskimmel-
produkters virkning er blevet certifi-
ceret gennem eksterne tests.

Angela Knecht
Kemiker og ekspert i detektering, vurdering og fjernelse af skim-
melsvamp (TÛV)

Enkelte produkter kan eventuelt ikke købes i Danmark.
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"10 GODE GRUNDE, DER TALER FOR 
  MELLERUDS PRODUKTER MOD  
  SKIMMELSVAMP".

MELLERUD SKIMMEFJERNER UDEN KLOR*

Den iltbaserede gel fjerner nemt skimmelsvamp, svampe-
vækster og mugpletter. Den dybdevirkende fjerner er selv-
virkende og forbliver på overfladen i meget langt tid takket 
være dens gel-lignende struktur.

5 SPECIALPRODUKTER MOD SKIMMEL-
SVAMP

MELLERUD SKIMMELSVAMPTEST/MYCOMETER

Bestemmer antallet af skimmelsvampsporer i luften der-
hjemme eller på arbejdspladsen. Angiver, om luften indehol-
der en acceptabel eller forhøjet mængde af skimmelsvam-
pesporer.

MELLERUD SKIMMELFJERNER*

Skimmelsvamp har ikke en chance: MELLERUD Skimmel-
fjerner sikrer grundig fjernelse af skimmelsvamp, svampe-
vækst, mugpletter og bakterier i hjemmet, saunaer og swim-
mingpools på længere sigt. 

MELLERUD SKIMMELBESKYTTELSE*

Effektiv skimmelbeskyttelse. MELLERUD Skimmelbeskyttel-
se forsyner tapeter, puds, beton, mursten, sandsten, gips, 
natursten og træ med langtidsbeskyttelse mod skimmel-
vækst. 

MELLERUD ANTI-SKIMMEL-TILSÆTNING*

Intelligent beskyttelse mod skimmelsvamp: Rør den blot ind 
i fugemørtel- og fugemasseblandinger, mørtel, puds, lim og 
tapetklister eller maling – og alle vandbaserede byggemate-
rialer bliver omgående til et antiskimmelprodukt.

GARANTI         Effektivitet

De
r f

or
eligger en certificeret tredjepartstest

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

1.  Fremragende, gennemprøvet kvalitet.

2.  Årtiers erfaring fra vores egne undersøgelser og egen udvikling.

3.  Stringente kvalitetsstandarder, overvåget af vores eget udviklings-  
og laboratorieteam.

4.    Diagnosticering, kontrol, forebyggelse og beskyttelse fra ét sted. 

5.  MELLERUD gør det muligt at detektere fare i god tid med  
MELLERUD Skimmelsvamptest samt efterfølgende analysemulighed.

6.  MELLERUD Skimmelfjerner uden klor er lugtfri og også egnet til 
sove- og børneværelser.

7.  Den enkleste måde at forebygge på: MELLERUD Anti-skimmel-
tilsætning forvandler alle vandbaserede byggematerialer såsom 
maling, puds, fugemørtel og tapetklister til antiskimmelprodukter. 

8.  Børnesikrede lukninger forhindrer farer.

9.  Produktets virkning er certificeret og godkendt af eksterne kontrol-
lanter.

10.  MELLERUD produkter mod skimmelsvamp hjælper med at beskytte 
mod sundhedsfarer og giver et sundt indendørs klima.

MELLERUD Skimmelbeskyttelse

Alt fra ét sted

Vigtigt: Find altid årsagen og afhjælp den én gang for alle!

Diagnosticering

Kontrol Skimmelfjerner uden klor, Skimmelfjerner

Anti-skimmel-tilsætning, Skimmelbeskyt-

telse, Affugter air-Xcess og air-Xtreme

Skimmelsvamptest

Forebyggelse 
og beskyttelse

(Diagnosticering)

(Kontrol)

(Kontrol)

(Forebyggelse og beskyttelse)

(Forebyggelse og beskyttelse)
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Skimmelsvamp elsker fugt 

Og der er mere end nok af det i de rum, vi bor i. En trepersoners hushold-
ning alene producerer cirka 6 til 12 liter vand i luften pr. dag med bruse-
bad, tøjvask og madlavning og fra planter og kæledyr. Især soveværelset 
er berørt, fordi hver person afgiver omkring ¼ liter vand hver nat. Største-
delen af fugten optages i luften i rummet. Det er dog nogle gange mere 
og andre gange mindre, afhængigt af temperaturen.

Når luften afkøles, bliver den fugtig

Luft er som en svamp: Når den varmes op, absorberer den fugt. Når den 
afkøles, afgiver den fugt. Og varm luft i et rum afkøles generelt på kolde 
ydervægge. Når væggens temperatur falder under 12,6 °C når den det 
såkaldte dugpunkt. Den afkølede luft afgiver sit vand, som aflejres som 
kondens – på samme måde som på en flaske, som er taget ud af køle-
skabet.

Fra tapeklister til silikone: 
Skimmelsvamp "æder alt"

Når skimmelsvamp har ideelle fugtbetingelser, trives den næsten på alt 
det, som findes i moderne hjem: den trives på træ, papir og karton, på 
tapeter og plast, på gulvtæpper og gulvlim, og den stortrives selv på ma-
ling og lak. Hvis materialerne ikke er beskyttet mod svampeangreb med 
et antiskimmelprodukt, er de et perfekt næringsmiddel for skimmelsvam-
pen.

Skimmelsvamp – en uønsket og farlig gæst

Skimmelsvamp stortrives. Det er vores moderne varmeisolering bl.a. skyld 
i. Selvom den sparer meget varme, gør den vores indendørs rum næsten 
lufttætte. Hvor gabene vinduesfuger før i tiden sikrede konstant frisk luft, 
hjælper i dag kun regelmæssig udluftning. Men, hvis vinduerne holdes 
lukkede eller er ukorrekt isolerede, så opstår der hurtigt et paradis for 
skimmelsvamp.

I løbet af en nat afgiver vi 
op til ¼ liter væske.

MELLERUD FAKTA OM SKIMMELSVAMP

Overvåg luftfugtigheden med en luftfugtighedsmåler.  
Den bør være mellem 55-60 % ved en temperatur på 21 °C.
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Den skjulte trussel mod helbredet 

Svampesporer findes praktisk talt overalt. De findes i luften, i husstøv, i 
havejord og sågar på vores hud. De bliver til en fare når de overstiger en 
bestemt koncentration. Og det sker hurtigt, når skimmelsvampen først 
findes i huset.

Skimmelsvampesporer i luften og mulige konsekvenser: 

Hud- og luftvejsallergier kan også blive udløst, og selv risikoen for kræft 
kan ikke udelukkes.

5.  Nyseanfald

6.  Diarré

7.  Irriterede øjne

8.  Opkast

1.  Søvnløshed

2. Træthed

3. Almindelig forkølelse

4. Ledsmerter

Usynligt for øjet 

Skimmelsvamp kommer snigende. Den vokser med lynets hast bag skabe 
og fodpaneler – og det første stadium er ofte ikke synligt for det blotte øje. 
Det skyldes de farveløse tråde af svampe eller celler som skimmelsvamp 
spreder sig med. Når den opdages som en sort eller farvet plet, har den 
modne skimmelsvampeorganisme allerede spredt sig flittigt. Skimmel-
svamp formerer sig ved hjælp af sporer og frigiver sine stofskifteprodukter 
til omgivelserne, som så forårsager den typiske "muglugt".

Angriber luftvejene  

Skimmelsvampesporer er mikroskopisk små og kan indåndes med luften. 
Når de først er i kroppen, kan de udløse en bred vifte af allergier og 
endda alvorlige infektionssygdomme. Blot et par hundrede sporer pr. ku-
bikmeter luft anses for at være en sundhedsrisiko – især for børn og æl-
dre. Men, skimmelsvamp producerer normalt billioner af sporer, og det 
tvinger selv et velfungerende immunforsvar i knæ. Alle, som ofte har en 
næse, der løber, hoster og nyser og lider af irriterede øjne, hovedpine og 
træthed, bør lave en skimmelsvamptest. Og handle omgående, hvis den 
er positiv.

MELLERUD SKIMMELSVAMPTEST

MELLERUD 
Skimmelsvamptest 
(Mycometer)

Findes der skimmelsvamp i hjemmet? Få 
svaret med MELLERUD Skimmelsvamptest. 

Den viser antallet af skimmelsvam-
pesporer i luften i et rum. Skimmel-
svampesporer udløser væksten af 
kolonier på mycometerets testover-
flader. Tæl ganske enkelt antallet af 
kolonier efter 5 dage, og sammen-
lign resultatet med den medfølgen-
de referencetabel, og den vil pålide-
ligt angive, om der er en acceptabel 
ellerforhøjet koncentration. Hvis du 
ønsker en bestemmelse af skimmel-
svampearten mod betaling, så send 
mycometeret sammen med den 
medfølgende formular til analyse på 
et laboratorium.
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Den iltbaserede gel fjerner nemt skimmelsvamp, svampevækster og mug-
pletter. Den dybdevirkende fjerner er selvvirkende og forbliver på overfla-
den i meget langt tid takket være dens gel-lignende struktur. Den klor- og 
lugtfrie Skimmelfjerner uden klor er ideel til soveværelser og børneværel-
ser og til køkkener og viktualierum, fordi der ikke dannes farlige dampe 
eller nedbrydningsprodukter under anvendelse af den. Selv skimmel-
svamp i skabe og køleskabe kan fjernes uden nogen risiko for helbredet. 
Den aktive gel forhindrer også ny skimmelsvampevækst.

Anvendelse
Forbehandl ikke overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. Sprøjt 
MELLERUD Skimmelfjerner uden klor ensartet på overfladen, og lad den 
virke i mindst en time. Lad den sidde på i længere tid, f.eks. natten over, 
på overflader med kraftig skimmelsvampevækst. Brug derefter en blød 
børste eller svamp på overfladen, og fjern eventuelle rester. Tør til sidst 
overfladen grundigt af med en fugtig klud eller svamp. Overfladerne, der 
behandles, skal være syrefaste.

Rækkeevne
500 ml rækker til 10 m²  
(afhængig af overfladens absorptionsevne)

MELLERUD SKIMMELFJERNER UDEN KLOR*

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og 
  produktoplysningerne før anvendelse.

• Murværk

• Sten

• Puds

• Fuger

• Træ

• Tekstiler

• Læder

Dette produkt er velegnet til

• Dagligstuer og soveværelser

• Børneværelser  

• Køkken 

• Viktualierum

• Kælder

• Sommerhus

• Båd og campingvogn

MELLERUD SKIMMELFJERNER UDEN KLOR

På følsomme områder såsom køkkenet 
eller børneværelser hjælper MELLERUD  
Skimmelfjerner uden klor. 

           MELLERUD Skimmelfjerner uden klor hjælper også 
med at fjerne "biofilm" – de uskønne aflejringer på armaturer, 
afløbsrør og skillevægge i bruseren. 

Overflader af keramik og krom skinner som ny.
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• Murværk
• Sten
• Puds
• Fliser
• Fuger
• Silikonefuger

• Plast 
• Træ
• Brusebadet
• Bad/toilet
• Sauna
• Swimmingpool

Dette produkt er velegnet til

MELLERUD SKIMMELFJERNER

Skimmelsvamp har ikke en chance: MELLERUD Skimmelfjerner sikrer 
grundig fjernelse af skimmelsvamp, svampevækst, mugpletter og bakte-
rier i hjemmet, saunaer og swimmingpools på længere sigt. Den virker 
omgående og vedvarende og fjerner selv genstridig skimmelsvamp –  
på fliser, fuger, vægge, lofter, murværk, træ, plast- og silikonefuger.  
MELLERUD Skimmelfjerner indeholder klor og virker derfor både som ble-
gemiddel og desinfektionsmiddel.

Anvendelse
Forbehandl ikke overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. Sprøjt 
ganske enkelt MELLERUD Skimmelfjerner på overfladen fra en afstand på 
5 cm. Lad den virke i cirka en time efter påsprøjtning. Skyl den til sidst af 
med masser af vand. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hvis den karakteri-
stiske lug af swimmingpool stadig varer ved, så tør overfladerne af igen 
med en fugtig svamp, og sørg for gennemtræk. Tør den behandlede over-
flade med en hårtørrer, om nødvendigt.

Rækkeevne
Afhængig af aflejringens omfang og overfladetype.

MELLERUD Skimmelfjerner*
MELLERUD Skimmelfjerner angriber ikke kun 
genstridig skimmelsvamp kraftigt, den har  
også en blegende og desinficerende virkning.

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid  
  mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

           Selv genstridig misfarvning på f.eks. brolægning,  
kan nemt og hurtigt bleges væk med MELLERUD 
Skimmelfjerner.  
Lav en test på et ikke iøjefaldende område!
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• Vægge
• Lofter
• Fliser
• Fuger 
• Murværk
• Tapet

• Puds
• Cement
• Mursten
• Kalksten
• Gips
• Træ

Dette produkt er velegnet til

MELLERUD SKIMMELBESKYTTELSE

Effektiv skimmelbeskyttelse. MELLERUD Skimmelbeskyttelse forsyner ta-
peter, puds, beton, mursten, sandsten, gips, natursten og træ med lang-
tidsbeskyttelse mod skimmelvækst. Særligt effektivt i kritiske indendørs 
områder såsom kælderen, sanitære områder, køkkenet, soveværelset og 
saunaen og bag utilstrækkeligt ventilerede møbler, skabe, billeder, spejle 
og vægbeklædninger, som hurtigt angribes af skimmelsvamp. MELLERUD 
Skimmelbeskyttelse er lugtfri og kan også anvendes uden tøven i børne-
værelser og i dagligstuer og soveværelser. 

Anvendelse
Fjern skimmelsvamp og sporer på tapetserede eller malede overflader. 
Lad overfladerne tørre helt, og gennemvæd og dæk overfladen ved at 
sprøjte, rulle eller børste MELLERUD Skimmelbeskyttelse på. Påfør det 
mindst en meter ud over de områder, der er i fare. Sørg også for at lade 
mineralske overflader såsom puds og gips tørre helt, før midlet anvendes. 
Tapetser eller mal først på overflader, som skal renoveres, og lad dem 
tørre helt. 

Rækkeevne
500 ml rækker til 5-10 m², afhængig af overfladens absorptionsevne. 

MELLERUD Skimmelbeskyttelse*

Sprøjt, rul eller børst den ganske enkelt på områder 
på væggen, som er særligt udsatte. For eksempel på 
vægge ved siden af utilstrækkeligt isolerede vinduer.

MELLERUD Skimmelbeskyttelse hjælper 
med at forhindre ny skimmelvækst. 

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og  
  produktoplysningerne før anvendelse.
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• Puds 

• Pasta

• Fugemørtelblanding

• Fugemasseblanding

• Maling

• Mørtel

• Klæber 

• Tapetklister

Dette produkt er velegnet til

MELLERUD ANTI-SKIMMEL-TILSÆTNING

Intelligent beskyttelse mod skimmelsvamp: Rør den blot ind i fugemørtel- 
og fugemasseblandinger, mørtel, puds, lim og tapetklister eller maling – 
og alle vandbaserede byggematerialer bliver omgående til et antiskim-
melprodukt. MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning virker omgående og 
vedvarende mod skimmelsvamp og svampe i alle kritiske områder. 
Samtidig er det en langtidsbeskyttelse mod at skimmelsvamp dannes 
igen, især på kuldebroer og problemområder med vanskelig udluftning og 
fugt. 

Anvendelse
Hæld Anti-skimmel-tilsætning i vandet, der bruges til blanding af tapetk-
lister, og bland derefter klisteret som sædvanlig. Tilsæt det til vandbase-
rede emulsionsmalinger, og rør grundigt. Tilsæt det til mørtel, puds og 
fugemasseblandinger, og bland som sædvanlig. Tilsæt det på samme 
måde til vand, som iblandes fugemørtel eller cement i henhold til dose-
ringsvejledningen, og gør blandingen klar som sædvanlig.

Overhold instruktionerne vedrørende dosering til punkt og prikke – undgå 
overdosering!

Rækkeevne
I tapetklister: 250 ml Anti-skimmel-tilsætning pr. pakke tapeklister; emul-
sionsmaling: 25 ml Anti-skimmel-tilsætning pr. liter maling; vandbasere-
de byggematerialer såsom f.eks. mørtel, puds og fugemørtelblanding: 
500 ml Anti-skimmel-tilsætning pr. 10 l vand til blanding.

MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning*

MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning klarer  
forebyggelsen. Særligt nemt under  
renoveringen. 

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid  
  mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

        Fortynd 250 ml MELLERUD Anti-skimmel-tilsætning med 
3-5 l vand, og gennemvæd overflader før du anbringer væg- og 
loftbeklædninger.
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Det primære formål med ventilation er at skifte varm og fugtig luft i et rum 
ud med tør, kølig luft udefra. Jo køligere luft, jo bedre. Det giver derfor 
mening at udlufte rum selv på kolde, regnfulde dage, på varme sommer-
dage opnås der derimod en mindre effekt. En grundig udluftning er ideel. 
Sluk for varmen, åbn vinduerne helt, og lad luften strømme igennem i 5 
til 10 minutter. Masser af frisk luft er især vigtig efter madlavning og bru-
sebad, og i soveværelset om morgenen, hvis du sover med lukkede vin-
duer. 

MELLERUD Råd mod skimmelsvamp fra 
eksperten

MELLERUD RÅD FRA EKSPERTEN

Opvarmning er dyr. Men, at spare penge ved at skrue ned for termostaten 
skaber ideelle betingelser for skimmelsvamp. Hvis hjemmet bliver for 
koldt, bliver vægge og møbler også for kolde, hvilket fremmer kondense-
ring og derfor væksten af skimmelsvamp. På hinanden følgende opvarm-

ning er også tabu: Hvis den varme, fugtige luft 
kanaliseres ind i et koldt soveværelse om 

aftenen, kondenserer fugten omgående 
på de kolde vægge. Det betyder: Skim-
melsvamp har ideelle levevilkår.

Undgå 

skimmelsvamp  

med råd fra

EKSPERTEN!

RÅD 1: Korrekt ventilation RÅD 3: Korrekt møblering

RÅD 2: Korrekt opvarmning

Skimmelsvamp gemmer sig bedst bag gardiner, skabsvægge, spejle og 
senge, som står tæt på væggen, fordi den varme luft fra opvarmningen, 
som kunne varme væggens overflade op ikke trænger igennem her. Sørg 
for, at der altid er en afstand på 5 til 10 cm mellem møbler og væggen. 
Gardiner bør ikke gå ned til gulvet og indbyggede møbler, som går helt op 
til loftet, bør altid have ventilationsåbninger. Så kan luften cirkulere or-
dentligt. 

RÅD 4: Korrekt handling

Hvis skimmesvamp har spredt sig på trods af alle forholdsregler, kræves 
der hurtig handling – selv ved mindre skimmelsvampevækst. Det er vig-
tigt at lede efter årsagen og at afhjælpe den permanent: Er det forår-
saget af konstruktionsmangler, utilstrækkelig udluftning eller for tidlig 
indflytning i nybyggeri? En ekspert kan give værdifuld hjælp under fastslå-
else og afhjælpning af årsagen. Følgende er lige så vigtigt: Skimmesvamp 
skal altid fjernes helt, fordi skimmelsvamp, som er blevet dræbt og især 
dens sporer har den samme effekt, som skimmel, der stadig er i live. De 
udgør en sundhedsrisiko.

Enhver, der er involveret i fjernelsen af skimmelsvamp, bør altid have føl-
gende i tankerne: Skimmelsvampesporer fordeles i luften ved den mind-
ste berøring. Derfor er det vigtigt at beskytte huden og luftvejene med hhv. 
handsker og en maske. Forbehandl aldrig skimmesvamp eller tør den af, 
når den er tør, så skimmelsvampesporer ikke forstyrres unødvendigt. Tør 
den altid af, når den er fugtig efter behandling med en skimmelfjerner. 
Hvis du støvsuger, brug da kun støvsugere med et egnet filter, og eksperi-
meter aldrig med rengøringsmidler til husholdningen. Når du har behand-
let skimmelsvampen, skal du straks komme det tøj du havde på i vaske-
maskinen.

Kontinuerlig 

udluftning
Udluftning 
i ryk

21 °C< 16 °C

Afstand: 
5 - 10 cm
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MELLERUD AFFUGTER

MELLERUD Affugter

Aktiv drift med blæser
I meget fugtige miljøer og store rum optimerer det eksklusive AIR-FLOW-
system opsamlingen af luftfugtighed ved at øge luftgennemstrømningen 
gennem tabletbeholderen. Således opnår air-Xtreme en ekstremt hurtig 
reduktion af luftfugtighed.

Passiv drift
På grund af den aerodynamiske tabletbeholder kan air-Xtreme også an-
vendes i mindre fugtige miljøer eller i små rum uden det batteridrevne 
AIR-FLOW-system, og uden at den affugtende virkning reduceres.

Øget luftcirkulation
Den aerodynamiske tabletbeholders udformning og det tilhørende 
lågs ventilation sikrer en ensartet luftcirkulation omkring air-X-tablet-
ten og forbedrer dermed absorptionen betydeligt. I rum med forhøjet 
fugtighed sikrer MELLERUD air-Xcess et sundt rumklima, uden støj. 
De nye affugtningsprodukter fra MELLERUD imponerer med deres 
teknologiske innovation og det flotte design af plast af høj kvalitet.

MELLERUD Affugtere sætter dig i stand til at reducere risikoen for skim-
melsvamp og muglugt betydeligt. De sikrer et sundt indeklima, som f.eks. 
forhindrer skimmelsvampevækst, og dermed også risikoen for allergier 
uden kompliceret installation. MELLERUD Affugtere fjerner overskydende 
fugt fra luften med særlige saltkrystal-tabletter, og beskytter således 
møbler, vægge og tøj mod skimmelsvampevækst, mugpletter og muglugt. 
Tabletterne er utilgængelige for børn og kæledyr, og anbragt i en special-
patron inde i affugteren. En indikator viser til enhver tid den mængde 
vand, der er blevet opsamlet. Affugterne er lækagesikre selv, når de ven-
des på hovedet.

air-X-tabletter – universal
Disse refill-tabletter er specielt udviklet til brug med de to affugtere 
air-Xtreme og air-Xcess, men kan også anvendes som universaltablet-
ter i de fleste andre gængse modeller.

MELLERUD Affugtere forhindrer 
skimmelsvamp og muglugt.

90m3

måneder

40m3

måneder

Affugter 

-refill-tabletter

Affugter

Affugter
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MELLERUD RÅD FRA EKSPERTEN

Med konventionelle luftfugtighedsmålere kan du nemt kontrollere, om 
den eksisterende luftfugtighed svarer til standarden (den bør være om-
kring 55-60 % ved 21 °C).

MELLERUD Råd vedrørende affugteren fra 
eksperten

For at skabe et sundt indeklima er det vigtigt, at affugteren placeres det 
rette sted. Placer affugteren 10 cm fra en væg for at sikre den bedst 
mulige virkning og luftcirkulation.

RÅD 1: Korrekt måling RÅD 3: Korrekt udskiftning

RÅD 2: Korrekt placering

For at sikre problemfri funktion anbefales det at kontrollere den 
absorberede mængde væske (kontrolvindue) og forbruget af air-
X-tabletten (tabletbeholder) på ugebasis. Hvis air-X-tabletten er 
opløst, kan der være en hvid aflejring tilbage i tabletbeholderen. 
Den bør skylles væk med varmt vand, inden den nye tablet sæt-
tes i, og inden tabletbeholderen åbnes.

Tøm beholderen, når niveauet MAX er nået, og hver gang du skif-
ter en air-X-tablet ud. Fordi tabletterne er lavet af naturligt mate-
riale såsom havsalt, kan opløsningen i opsamlingsbeholderen  
tømmes ned i afløbet uden problemer. 

Vær forsigtig under håndtering af den opsamlede saltopløsning. 
På grund af dens hygroskopiske beskaffenhed er det utroligt 
svært at fjerne rester fra tekstil gulvbelægning, og det kræver 
store mængder vand. Tømning af beholderen bør derfor ske over 
en vaskbar overflade. Vi anbefaler at der bæres beskyttelses-
handsker, f.eks. husholdningshandsker, for at undgå kontakt med 
huden.

RÅD 4: Korrekt bortskaffelse55 - 60 %
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Du kan finde yderligere oplysninger på  

WWW.MELLERUD.DE
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MELLERUD VEJLEDNING

Gå også på opdagelse i vores andre 
MELLERUD-vejledninger.

Brochuren om MELLERUD BIO-serien  

MILJØVENLIGE PRODUKTER, DER 
VIRKER.

Bio-serien omfatter 18 meget virkningsfulde special-
rengøringsmidler til huset og haven, som er almin-
delige universelle rengøringsprodukter overlegne 
og samtidig skånsomme mod materialer og miljøet. 

Brochuren om MELLERUD CLASSIC-serien 

EN BRILLANT TING.

Et ægte specialprodukt til enhver opgave – det 
er MELLERUDs store styrke. Alle "problemzo-
ner" i og omkring hjemmet behandles pålideligt 
og hurtigt. MELLERUD har altid den optimale  
løsning.

Brochure om MELLERUD CARAVAN-serien 

HØJPOLERET PÅ FARTEN

Vi har udviklet en universal plejeserie til dit mobile 
hjem på to eller fire hjul: MELLERUD CARAVAN. 
Vi har fundet de perfekte rengøringsløsninger til 
mange, meget specifikke anvendelsesområder.

MELLERUD-vejledning 

FLISER, MARMOR OG NATURSTEN

Cementrester, rust, mærker efter møbler eller porer, 
som blev åbnet under polering, som snavs træn-
ger ind i – når fliser, marmor eller stentøj lægges  
af fagfolk, så er den næste opgave permanent 
beskyttelse og vedligeholdelse.

MELLERUD-vejledning 

HAVEN, HJEMMET OG VÆRKSTEDET

I sommerens sol og varme, i vinterens frost og 
sne – en sand udfordring for havemøbler, fortovs-
fliser og markiser. Enhver, der forsøger sig med et 
almindeligt rengøringsmiddel risikerer permanente 
pletter og sågar beskadigelse af overfladen.
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Fremstillet af MELLERUD
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen / Niederrhein

Tyskland
  Tlf.: +49 (0) 21 63 – 9 50 90-0

 Fax: +49 (0) 21 63 – 9 50 90-120

service@mellerud.de
www.mellerud.de

Du kan finde flere specialprodukter på www.mellerud.de  
og her på MELLERUD-hylden.
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