
 
 

 
 
 
 
 
 

Effektivitet 

>Concrobium er ikke ligesom 
andre kemikaliebaserede 
skimmelbekæmpelsesmidler, 
fordi det virker ved fysisk at 
indkapsle skimmelsvamp og 
skimmelsporer, for derved at 
inaktivere og dræbe disse, 
efterhånden som Concrobium 
hærder.  

>Når Concrobium hærder, 

danner det et usynligt, anti-
mikrobielt skjold, som for be-
standig forhindrer mikrober i at 
sætte sig, og dermed undgås 
fornyet skimmelvækst. 
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Sikkerhed 

>Concrobium er 100% naturligt og 

består udelukkende af godkendte 
fødevaretilsætningsstoffer.  
  

>Concrobium indeholder ingen 
kvaternære ammoniumforbindelser, 
klorforbindelser, alkohol og andre 
flygtige organiske forbindelser og 
afgiver ingen skadelige gasser.  
 

>Concrobium udgør ingen sund-
hedsrisiko for brugere eller beboere. 
 

>Concrobium kræver ingen særlig 

handling eller personlige værnemidler 
og leveres som en brugsklar væske. 
 

>Concrobium er 100% biologisk 

nedbrydeligt, og der stilles ingen 
specielle krav til bortskaffelse.  
 
Se i øvrigt sikkerhedsdatablad for specifik 
sikkerhedsinformation omkring Concrobium. 

 

 

Fås i 4-liters dunke.  
 
 

>dræber skimmelsvamp og skimmelsvampesporer  

>antimikrobielt skjold forebygger genvækst af skimmel 

>eliminerer muggen lugt 

>100% naturligt, lugtfrit og biologisk nedbrydeligt  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nemt at bruge 
Concrobium rengør, dræber skimmelsporer og yder lang-
tidsbeskyttelse i et og samme brugervenlige produkt. For 
professionelle betyder ét enkelt produkt lavere omkost-
ninger og øget produktivitet:   

>Concrobium kan anvendes på praktisk talt alle overflader uden risiko for 
skade.  

>Concrobium efterlader ingen skadelige rester, der kan udsætte børn 

eller kæledyr for risici.  

>Concrobium er lugtfrit og indeholder ingen duftstoffer, der kan irritere 
skadeservicemedarbejdere eller skadelidte/beboere under arbejdet.  

>>>>Concrobium kan påføres med en standard vådfogger/cyklon, der gør det 
let at behandle store eller utilgængelige områder.   

 

concrobium på arbejde  

Concrobium anvendes ved skimmel- og vandskade-
sanering. Concrobium sikrer et vellykket resultat og yder 
samtidig langtidsbeskyttelse:   

>Første trin: Concrobium udlægges/påføres i hele området for at 

indkapsle og dræbe svampesporer. Samtidig forebygges/forhindres 
yderligere forurening. 

>Påfør Concrobium med klud eller børste for at fjerne pletter fra 
overflader, hvis dette ønskes af kosmetiske årsager.   

>Concrobium tågesprøjtes ind i svært tilgængelige områder, hvor 

skimmel findes, eller hvor der er mistanke om skimmelvækst, og hvor 
fjernelse af byggematerialer ikke er praktisk muligt. 

>Efter området er rengjort og komplet færdigsaneret, påfør da 

Concrobium i hele det behandlede område for at efterlade en ekstra 
beskyttelse mod fremtidig skimmelvækst.  

Se speciel brochure vedr. påføring med vådfogger/cyklon. 

for yderligere information 
For yderligere information om Concrobium kontakt: 
NAC Europe  Tlf.:  +45 7442 6292 
Ellegårdvej 18  Fax:  +45 7442 4786 
6400 Sønderborg  Mail: info@nac-europe.com 
Danmark   www.nac-europe.com  

IdeeltIdeeltIdeeltIdeelt    

>Som middel mod 
skimmel i hjem, 
virksomheder og 
institutioner  
 
>Til forebyggelse af 
skimmelangreb efter 
oversvømmelser og 
vandskader  
 
>Som forbehandling 
af byggematerialer 
for at opnå resis-
tens mod skimmel-
svamp  


