
Motverkar MÖGEL OCH ALGER

Medel för borttagning av grönalger och svartsporer – särskilt an-
passat för Sioo:x-behandlade träytor.

XMould är den nya spelaren i Sioo:s underhållssortiment och är specialiserad på svårare 
ytligt påväxt. Tar krafttag mot grönalger och svartsporer, som missfärgar ytan. För 
Sioo:x-behandlade träytor, samt andra träytor, sten, puts och betong utomhus.

Produkten är speciellt framtagen för att samverka med Sioo:x-behandlade altan- och 
panelytor. XMould är helt kompatibel med SiOO:X-systemet och håller det kiselbasera-
de trä- samt ytskyddet intakt. Det är även skonsamt mot andra ytor.

XMould verkar direkt, men det tar olika lång tid att få en visuellt helt ren yta. Grön-
algerna försvinner omedelbart vid behandling. Svartsporer oskadliggörs direkt, men 
kan ändå lämna kvar svarta färgämnen en tid. Det kan ta upp till ca 6 mån för att få 
en helt ren yta vid svartsporer.

Tänk på att:
SiOO:X Underhållstvätt används för regelbunden skötsel av panel och altan. 

SiOO:X För tvätt används vid förbehandling och djuprengöring av smuts/påväxter på 
ytor som ska SiOO:X-behandlas. Torrborstning kan användas som ett kompletterande 
första steg. 

NYHET   Få dina SiOO:X-ytor prickfria!

EFTER XMould

TRÄDOKTORN!

FÖRE XMould



Motverkar MÖGEL OCH ALGER

OM SVARTSPORER

Svartsporer kan uppstå på alla typer av ytor utomhus, horisontella 
är mer känsliga än vertikala. Svartsporer och alger skadar i regel 
inte träet under Sioo:x-ytan och är ofarlig för människor.

Sporerna livnär sig på fukt, smuts och sockerämnen som finns i träet. Särskilt nya, 
färska brädor har höga halter av sockerämnen, och angrips lättare av svartsporer. 
Sockret lämnar träet med tiden. SiOO:X kiselstruktur mognar under ett par års tid, 
minskar mängden socker och bygger upp en kiselsköld och förbättrar därmed skyd-
det mot svartsporer och smuts.

Därför uppstår problem med mikroorganismer oftast i början av brädans livstid, men 
de minskar naturligt med tiden och en ljus ren SiOO:X yta växer fram.

Svartsporer kan avlägsnas direkt efter att de uppstår med mekanisk torrborstning 
eller med SiOO:X Underhållstvätt.

Med tiden gror de fast och kan bli väldigt svåra att avlägsna. Då kan du använda 
XMould som tar krafttag mot dessa luftburna sporer och gör så att de försvinner. 
Notera också att XMould är framtagen för att inte behöva skrubbas och sköljas, för 
att på så sätt vara skonsam mot dina träytor.
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