
Sprøjtning af tag og fliser mod alge 
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Planter 
Tager mine planter skade? 
Nej, de dør ikke, men det er en god idé at dække de planter til, som står tættest på huset. Planter, der 
bliver ramt, risikerer at få pletter, miste blade og blomster. Vi anbefaler derfor altid at afdække eller flytte 
planter, som man ikke ønsker blive ramt af algemidlet. 
 
Flyt sommerblomster/krukker væk fra området. 

Afdæk sommerblomster og planter med plastfolie. 

Flyt havemøbler væk fra området. 

Behandlingen kan give striber på vinduesglas og på vinduer og døre. De fjernes ved at skylle efter med 
rent vand. 

Efter algebehandling 
Skyl blomster, busker, møbler, vinduer og døre efter med rent vand 
 

Solcelleanlæg 
Er det skadeligt for mit solcelleanlæg? 
Nej, vi har igennem tre år testet algemiddel på solcelleanlæg, og det har ingen skadelig effekt at sprøjte 
dem med algemiddel. Det er faktisk en fordel at få sprøjtet sit solcelleanlæg, da algevækst mindsker 
ydeevnen på anlægget. 
 

Algebehandling 

Hvornår kan man algebehandle taget? 
Man kan algebehandle taget hele året. De eneste krav er tørvejr og minimum +1 grad samt svag vind. 

En algebehandling kan typisk udføres fra marts til november - gerne ved +6-10 grader. 

En algebehandling kræver tørvejr - minimum 4 timer efter endt behandling, samt kun en svag vind. 
 

Hvor lang tid går der til algebehandlingen virker? 
Det tager normalt ca. 4-8 uger, før den fulde virkning vises, alt efter temperatur. 
 
- Er én algebehandling nok til at få taget helt rent? 

I de fleste tilfælde er én behandling tilstrækkeligt, hvis du har en let algevækst. Tage, som er svært 

angrebet af alger, mos og lav, kan kræve to eller tre behandlinger for at opnå det perfekte resultat. 

Ventetid 

Hvornår kommer vi? 

Vi bestræber os på at udføre behandlingen inden for 2-3 uger, det kan dog variere efter vind og vejr. 

 

Vand 

For at vi kan udføre en algebehandling af tag/fliser, skal der gerne være en udendørs vandhane 

tilgængelig, hvor vi kan tilslutte en almindelig vandslange. 

 


