
Boracol® Special 10/3Bd

 Träskyddsmedel
Produkten har genomgått alla tester enl EU´s 

stränga regler gällande e�ektivitet,
hälso- o miljöpåverkan. 

Utvärderad, Godkänd & Registerad
  av Kemikalieinspektionen

Användning 
På trä och mur

inomhus och under tak

www.lavtox.se
tfn: 0730-22 21 89

Biocidprodukt. 
Träskyddsmedel för privat & yrkesmässig 

användning
 reg nr 5592

På trä och mur

Mögel - Röta - Svamp

Bekämpar!
Förebygger!

Frågor?
Kontakta oss gärna.

epost: lavtox@lavtox.se

Användning: 
På byggnadskonstruktioner av trä inomhus 

& under tak, såsom takstolar,
golvbjälkar och innertak, på vinden, i källare 

och krypgrund, garage och förråd etc etc.

Behandling av murverk mot mögelsvamp, 
äkta hussvamp och andra rötsvampar för att 

förhindra närliggande virke att angripas.



BOR
- det aktiva ämnet i Boracol -

tränger in på djupet
i trä & mur,

 når in och bekämpar där 
mögel, röta & svamp

 är aktivt. 

BOR är ett grundämne 
och dess e�ekt är stabil 

i
 motsats till syntetiska

molekyler 
som försämras gradvis 

Förebygg mögel i byggnadsvirke
Med dagens höga krav på energisnåla hus tar den naturliga 
uttorkningen av nybyggda hus ofta så lång tid att mögel och 
påväxt hinner bildas på inbyggt virke. Ett vanligt problem är 
mögelangrepp på yttertakets insida på grund av att man vid 
tilläggsisolering täppt till luftspalten vid takfoten.
En preventiv bestrykning med BORACOL® Special 10/3Bd i 
samband med inbyggandet kan i hög grad bidra till att huset 
hinner torka, utan att farligt mögelangrepp etableras.

--------------------------------------------------------------
Skyddsåtgärder
Läs etiketten före användning. Sörj för god ventilation. Använd 
skyddshandskar & skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud 
och ögon. Förhindra att produkten släpps ut till omgivande mark 
och grundvattnen eller når avlopp och/eller ytvatten eller någon 
annan form av avlopps- eller regnvattenkanal. Produkten får inte 
användas till trä som kommer i direkt beröring med livsmedel, 
djurfoder eller dricksvatten. Behandla inte trä som kommer i 
direkt kontakt med jord eller vatten. Använd inte på eller nära 
ytor som  husdjur/boskap kan komma i kontakt med. Tvätta 
händerna grundligt efter användning.

--------------------------------------------------------------

OBS! 
Finns misstanke om äkta hussvamp, Serpula lacrymans, måste 
professionell yrkesman kontaktas.
 En grundlig inspektion är nödvändig för att identi�era svampen 
och dess utbredning i både trä och murverk samt vilka 
eventuella åtgärder för avlägsnande och behandling som ska 
vidtagas därefter.

Åtgång: 1 liter till 5 m². 

Torktid beroende på ytans karaktär.
Appliceras med hänsyn till ytans uppsugningsför-

måga så spill undviks. 

Användning:

Mögel- och rötsvamp på vind, i källare, i krypgrund 
etc.:
Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan. 
Behandla med BORACOL®.  Ytan kan, om så 
möjligt, borstas eller dammsugas ren. 
OBS! Boracolen är ej blekande. Pigmentet, t ex de 
svarta prickarna i svartmögel, bleks alltså inte bort. 
Men -den begynnande nedbrytningen av 
virket stoppas och nya angrepp förebyggs.

Våtrum:
Applicera Boracol med pensel eller svamp. Låt 
medlet verka ca ett dygn. Rengör sedan med 
vanligt rengöringsmedel. Mögel mm har nu dött 
och ett preventivt skydd mot angrepp �nns kvar 
ca ett år.

Trädäck och andra träkonstruktioner under tak:
Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling 
innan BORACOL® penslas på. Mätta träet med 
BORACOL®.  Ytbehandling kan ske, om så önskas, 
när Boracolen trängt in.

Applicering

BORACOL® levereras i brukslösning = färdig att 
använda = skall ej spädas.

BORACOL® påförs med pensel, svamp eller roller.

OBS! 
Boracol är ett bekämpningsmedel. 

Till skillnad från rengörings/tvättmedel ska 
Boracolen ej tvättas bort utan ska sitta kvar.  
Ger på så sätt även en unik långtidsverkan.


