Så här enkelt är det

®

Effektivt
mot påväxt
ALGER
LAV

Den unika spraydunken har allt du behöver;
färdigblandad Grön-Fri och en integrerad
spruta.
1. Ta loss handtaget och dra ut slangen
2. Tryck i den röda kopplingen i skruvkorken
3. Vrid munstycket och spraya

Skapat vackra
trädgårdar sedan 1996

Fungerar på alla ytor
Grön-Fri Garden kan användas på alla ytor
och material i din trädgård.

Vi är ett marknadsledande familjeföretag
med blicken framåt. Med egen utveckling
och tillverkning av produkter vill vi
förenkla din vardag.

Täck växter i närheten och ta bort löv och
mossa. Spraya så ytan blir blöt. Bearbetning
av ytan efter behandling behövs normalt inte,
men kan tvättas vid behov.

Vägen till en finare
trädgård

Klara, färdiga, vackert!
Ofta behöver du inte göra mer än att behandla
ytan med Grön-Fri Garden, sedan sköter väder
och vind resten.
Upprepad behandling med Grön-Fri Garden
medför att du har fina ytor med halkfria
gångplattor och trallytor lång tid framöver.
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Samtliga referensbilder är tagna cirka två år efter behandlingen

®

Fördjupad kunskap om Grön-Fri Garden
Så här funkar Grön-Fri Garden

Ett effektivt och enkelt sätt
att ta bort alger och lav från
alla ytor i din trädgård

✓ Brukslösning, färdig att använda
✓ Smart spraydunk för effektiv applicering
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Vid behandling med Grön-Fri Garden dör
alger och lav omgående. Resultatet kan
synas redan efter några dagar när alger
skiftar färg till grått. Efter behandlingen tar
väder och vind hand om rengöringen och
normalt är alger borta inom ett år. Lav
kräver längre tid innan den luckras upp och
lossnar från ytan, detta tar ungefär två år.
Grön-Fri Garden har en förebyggande effekt
eftersom ytan steriliseras. Ny etablering av
påväxt kan ske först när nya förutsättningar finns på ytan. Grön-Fri Garden är
biologiskt nedbrytbar och försvinner efter
den har gjort sitt jobb.
En dunk med 3 liter Grön-Fri Garden
räcker till ungefär 15 m².
För hela trädgården men med omtanke
Fleråriga växter, gräs, buskar och träd tar
normalt ingen skada av Grön-Fri Garden
men känsliga växter riskerar att vissna
och kanske aldrig ta sig igen. Fiskar och
andra vattenlevande djur kan vara mycket
känsliga. Användning kring fiskdammar
bör ske med försiktighet.

✓ Sprayhandtag med en meter slang ger bra räckvidd
✓ Anpassad för ytor i trädgården, effektiv mot alger och lav
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