
 
 

SKIMMELSANERING 

Hvorfor bruge en fogger/cyklon? 

En fogger/cyklon forstøver Concrobium til en fin tåge, som hurtigt og 
jævnt coater overflader. Fogging er ideel til store områder (f.eks. hele 
kælderetager, værelser, loftskamre, krybekældre m.v.), hvor man 
ønsker at behandle hele arealet, men hvor det er upraktisk at spraye 
manuelt.  Fogging er også en effektiv måde at behandle områder, 
som er svært tilgængelige, såsom kvister og krybekældre. Desuden 
kan fogging anvendes til at behandle skjulte områder, som typisk er 
udsatte for skimmelangreb, såsom hulrum i vægge og loft.  

Generel vejledning for fogging:  

 

1. Se tabel 1 for anbefalet foggingtid og den passende 
produktmængde i forhold til rummets størrelse.  

2. Hæld Concrobium i foggerens beholder. Fastgør 
spænderne til foggerens topdel.  

3. Placér luftindtagsfiltret over luftindtaget.  
4. Fjern eller tildæk eventuelt løsøre i rummet, som kan blive 

beskadiget, hvis det udsættes for fugt, f.eks. 
papirprodukter såsom bøger eller magasiner, og elektrisk 
udstyr m.v.   

5. Sæt foggeren i position og aktivér den i det område, der 
skal behandles. Foggeren producerer nu en tåge, som 
fylder rummet.    

6. Påfør ikke for meget Concrobium på overfladerne. Løbere 
og væskeansamlinger er tegn på, at der er påført for 
meget Concrobium. Indstil produktmængden på siden af 
foggerhovedet (lav/low, medium, høj/high), så den passer 
med afstanden til og sugeevnen af de overflader, der 
behandles. (Foggingtiden skal også justeres ved enhver 
ændring i den produktmængde, som udlægges).  

7. Lad tågen sætte sig i 15-20 minutter efter udlægningen. 
Aftør evt. overskydende væske på især vandrette 
overflader, med en ren klud.  

8. Lad overfladerne tørre natten over. Skyl/spul ikke med 
vand eller andre væsker. Det kan være nødvendigt at 
rengøre nogle overflader, efter at Concrobium er tørret, 
f.eks. glas og spejle.  

9. Når behandlingen er gennemført, åbn beholderen, fjern 
sugeslangen fra væsken og sæt foggeren i drift i ét minut 
ved høj/high produktmængde. Dette vil fjerne den 
resterende væske i foggerens interne dele.  

Tips ved anvendelsen af vådfogger/cyklon: 

1. Når man behandler et helt rum, skal foggeren placeres 
midt i rummet – ca. 1,2 m fra gulvet ved 2,4 meters 
loftshøjde – eller 1,8 m fra gulvet ved 3 meters loftshøjde – 
i en opadpegende vinkel på 30-35 grader.  

2. Foggeren skal roteres hele 360 grader under 
udlægningens varighed for at sikre, at der produceres en 
ensartet tåge i rummet. Hvis f.eks. hele behandlingstiden 
er 8 minutter, skal foggeren drejes 90 grader hvert andet 
minut. Hyppigere rotation kan være nødvendigt, hvis der 
opstår løbere eller større væskeansamlinger. Ved at 

placere foggeren på en automatisk drejeskive sikrer man 
en jævn og ensartet fordeling af tågen, se billede til 
venstre. Kontakt NAC Europe for yderligere oplysninger 
omkring dette udstyr.  

Tabel 1 

*Areal indbefatter overfladecoatning af alle vægge, gulve og loft.   
**Anvend mere tid i rum med højere loftshøjde.  
 
Tips til behandling af varme-, ventilations- og airconditionanlæg:  

Når skimmel og svamp slår rod i et hjems eller i en bygnings 
airconditionanlæg eller ventilationssystem, blæses/recirkuleres der 
sundhedsskadelige skimmelsporer gennem bygningen. Concrobium, 
der forstøves ind i et ventilationssystem som en tåge, efterlader en 
antimikrobiel coating, som indkapsler og dræber eksisterende 
skimmelsvamp og bidrager med at forebygge fremtidig vækst.  

1. Fjern luftfilteret fra ventilationssystemet. 
2. Placér foggeren ved luftindtaget.   
3. Tænd for ventilationssystemet og sæt det på max 

belastning. 
4. Tænd for foggeren. 
5. Placér et papirhåndklæde over den ventilationsåbning, der 

ligger længst væk fra den centrale enhed. Når dette papir 
bliver en smule vådt, er det et tegn på, at tågen har fundet 
vej gennem hele systemet, dvs. at arbejdet er fuldført.  

6. Lad Concrobium tørre. 

Forbehandling af byggematerialer: 

Concrobium tilfører byggematerialer ekstra resistens/beskyttelse mod 
angreb af skimmel. Derfor er det ideelt at anvende under renovering, 
ombygning eller nybyggeri. Den ekstra tid, som det  tager at 
imprægnere byggematerialer mod skimmel, forhindrer alvorlig 
skimmelvækst, og dermed undgås høje omkostninger til 
skimmelsanering senere hen. 

1. Behandl alle sider på tørmure, tømmer, gulvmaterialer og 
andre udsatte byggematerialer med Concrobium inden 
montage. Concrobium kan også påføres med pensel, rulle, 
håndholdt sprayer eller trykluftshåndsprøjte.    

2. Alternativt kan Concrobium udlægges som tåge under 
selve byggeprocessen. Sørg for, at alle overflader 
behandles.  

3. Hvis overfladen efterfølgende males eller coates med et 
andet materiale, skal overfladen genbehandles med 
Concrobium for at yde beskyttelse/resistens. 

Areal* 
Den anslåede totale 

fogningstid  
Nødvendig 

produktmængde 

16 m²  
(4 m x 4 m,  
2,4 m  
til loftet**)  

8 minutter ved høj (high) 
produktmængde (fogger 
drejes 90 grader hvert 
andet minut, hvis ikke der 
anvendes drejeskive)  

2l  

37 m²  
(2,4 m  
til loftet**)  

15 minutter ved høj (high) 
produktmængde (fogger 
drejes 90 grader hvert 
fjerde minut, hvis ikke der 
anvendes drejeskive)  

4l 
Formålet med fogging: at mætte luften med en tåge, 
således at væskepartiklerne bevæger sig gennem 
rummet for at coate overflader.    

 


