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Neutralon er det første dansk-producerede algemiddel, der er 
godkendt af Miljøstyrelsen til privat brug og er testet og vurderet 
som effektivt mod algevækst 
 
 
Mange danske forbrugere har længe følt sig lidt på usikker grund, når de 
skulle vælge en algefjerner. Er midlet godkendt af Miljøstyrelsen? Må det 
benyttes af den private husejer? Er det produceret i Danmark? Er det 
skånsomt mod miljøet? Og virker det effektivt efter hensigten?  
 
Nu er der for første gang en algefjerner på markedet, der med sikkerhed 
kan give et positivt svar på alle disse spørgsmål. Nyheden hedder 
Neutralon og er udviklet af Nowocoat i Kolding. Dette middel er netop 
blevet godkendt af Miljøstyrelsen til privat bekæmpelse af alger og er den 
første og eneste dansk-producerede algefjerner med denne godkendelse. 
Neutralon er samtidig blevet testet af Institut for Agroøkologi på Aarhus 
Universitet, og vurderingen er, at midlet fungerer effektivt mod algevækst. 
Neutralon har en næsten neutral pH-værdi og kan derfor trygt anvendes 
på stort set alle typer af hårde underlag uden at angribe eller misfarve 
overfladen. Som et ekstra plus er Neutralon også antistatisk og derfor 
særdeles velegnet til at holde solceller rene. 
 
Det nye algemiddel er klar-til-brug og både let og sikkert at anvende. Det 
skal blot påføres den grønne overflade i tørvejr, og allerede efter nogle få 
timer vil der være en synlig effekt. Herefter skal man blot lade Neutralon 
blive liggende og fortsætte med at virke, og regn, sne og vind vil så i løbet 
af nogle uger hjælpe til med at få fjernet den grønne algebelægning. 
 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning er indført for at give forbrugerne og 
miljøet en beskyttelse. Godkendelsen er en dokumenteret sikkerhed for, at 
midlet virker efter hensigten, og at det er sikkert at bruge. Neutralon er et 
registreret varemærke i hele EU og patentanmeldt til fjernelse og 
forebyggelse af alger. Det er af Miljøstyrelsen godkendt til brug på hårde 
overflader af materialer som beton, tegl, cement, fibercement, tagpap, træ, 
glas, metal og plast.  
 
Neutralon til privat brug tilbydes i 0,75 liters sprayflasker og 5 liters dunke 
og kan købes over hele landet i førende byggemarkeder og 
tømmerhandler. Der kan læses mere på www.neutralon.dk 


