
 Funktion, ergonomi og præcision

PROTOX 
- BEKÆMPELSE AF SKIMMEL, SVAMPE, INSEKTER 
OG LUGT 
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PROTOXINSEKT

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxInsekt 0,5L, spray 9002001036 5262991 0,5L
ProtoxInsekt 1L 9002001033 2124673 1L
ProtoxInsekt 2,5L 9002001031 5113670 2,5L

ProtoxInsekt 5L 9002001032 5113671 5,0L

ProtoxInsekt 20L 9002001038 1347071 20,0L

ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af 
insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebånd, etage-
bjælker mv. ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af angreb 
af træborende insekter i nyt og gammelt træværk som:
• Almindelige Borebiller (Anobium punctatum)
• Husbukke (Hylutrupes bajulus)
• Diverse andre trænedbrydende insekter

Bemærk: ProtoxInsekt må kun sælges til professionelle brugere.
  
• ProtoxInsekt er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
• Forbrug nyt træ: 0,2 liter pr.m². 
• Forbrug ældre træ: 0,3 liter pr.m².

Størrelser
ProtoxInsekt fås i 4 forskellige størrelser.  0,5L er på spray. 

PROTOXKOMBI AQUA

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxKombi Aqua, 1L 9002001047 2067630 1,0L
ProtoxKombi Aqua, 2,5L 9002001041 2067631 2,5L
ProtoxKombi Aqua, 5L 9002001042 2067632 5,0L
ProtoxKombi Aqua, 20L 9002001044 2067633 20,0L

ProtoxKombi Aqua er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyg-
gelse af angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmelsvamp. 

ProtoxKombi Aqua må anvendes af ALLE både professionelle og private.

ProtoxKombi Aqua forhindrer effektivt nye angreb og spredning af igang-
værende angreb af alle typer trænedbrydende svampe og insekter. Protox 
Kombi Aqua forebygger ligeledes angreb fra skimmelsvamp.

• ProtoxKombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
• Fobrug: 0,20 liter pr. m².

Størrelser
ProtoxInsekt fås i 4 forskellige størrelser.



FF TOOL   •   + 45 98 58 11 00    •    tool@fftool.dk FF TOOL   •   + 45 98 58 11 00    •    tool@fftool.dk Side 3

PROTOXSVAMP

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxSvamp 1L 9002001010 1347061 1,0L
ProtoxSvamp 2,5L 9002001011 5113661 2,5L
ProtoxSvamp 5L 9002001012 5113662 5,0L
ProtoxSvamp 20L 9002001016 1347063 20,0L

ProtoxSvamp er et professionelt og effektivt vandigt svampemiddel 
til bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb i træ, murværk og 
beton. ProtoxSvamp bekæmper aktive angreb af træødelæggende 
svampe og forebygger nye svampeangreb.

• ProtoxSvamp er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere. 
• Forbrug på murværk: Bekæmpende behandling: 0,75 liter pr. m². 

Forbyggende behandling: 0,50 liter pr. m².
• Forbrug på træværk: Bekæmpende behandling: 0,50 liter pr. m². 

Forbyggende behandling: 0,25 liter pr. m².

Størrelser
ProtoxSvamp fås i 4 forskellige størrelser. 

PROTOXSKIMMEL

Varenr. Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxSkimmel Spray 9002001020 1347065 0,5L

ProtoxSkimmel 2,5L 9002001021 5113665 2,5L
ProtoxSkimmel 5L 9002001022 5113666 5,0L
ProtoxSkimmel 20L 9002001026 1347067 20,0L

ProtoxSkimmel er et professionelt og effektivt grundingsmiddel, der hol-
der overfladen fri for angreb af skimmelsvampe.

ProtoxSkimmel er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning af 
skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, 
eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger og bekæmper desuden 
misfarvning udendørs på træ, træterasser, fliser mv.

ProtoxSkimmel er bl.a. velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på 
kuldebroer i boligen, på fugtige bygnings-materialer samt bygnings-
dele, der periodisk bliver våde. ProtoxSkimmel har ingen afgasning til 
indeklimaet 

• ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
• Forbrug: 3-5 m²/liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende under-

lag.

Størrelser
ProtoxSkimmel fås i 4 forskellige størrelser. 0,5L er på spray. 
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Varenavn Varenr. DB. nr
Protox skimmelkasse komplet 9002002001 1915391
Protox skimmelkasse refill 9002002002 1915392

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxForsegler, 20L 9002001030 1590827 20 L

ProtoxForsegler
Protox Forsegler er et professionelt vandigt forseglingsmiddel, der kan anvendes til 
forsegling af skimmelsvamp på flader, hvor adgangsforholdene eller andre forhold 
umuliggør en egentlig skimmelafrensning med ProtoxHysan. 

En forsegling ”fanger” skimmelsvampen, hvor den er og forhindrer, at den afgiver 
sporer og partikler til luften. ProtoxForsegler anvendes under opklodsede gulve, 
i kabelkanaler etc. i områder der er ventileret til indemiljøet. ProtoxForsegler har 
ingen forebyggende effekt og må derfor kun bruges, hvor fugtforholdene er blevet 
normaliseret.

• ProtoxForsegler er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
• Forbrug: 4-8 m²/liter, afhængig af træets sugeevne.

Størrelser
ProtoxSkimmelforsegler fås i 20L. 

Protox skimmelkasse
En værktøjskasse med de værktøjer og materialer som malerere, viceværter, 
servicemedarbejdere, ejendomsinspektører eller lignende har brug for til at kunne 
håndtere mindre lokale skimmelangreb i en ejendom. Kassen indeholder:
6 x Pro-Clean skimmeltest, 1 x 0,5 l ProtoxHysan spray, 1 x 0,5 l ProtoxSkimmel 
spray, 1 x ProtoxAbScent lugtfjerner, 1 x ProtoxHånddesinfektion, 2 stk forskellige 
børster med den rigtige stivhed, 1 x skuresvamp, handsker, mikrofiberklud, køk-
kenrulle og diverse vejledninger. Det hele pakket i en kvalitetsværktøjskasse. 

ANDRE SKIMMEL-PRODUKTER
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PROTOXHYSAN

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxHysan 0,5L 9002001071 5262993 0,5L
ProtoxHysan 2,5L 9002001070 1489241 2,5L
ProtoxHysan 5L 9002001074 5305762 5,0L
ProtoxHysan 20L 9002001072 5262994 20,0L
ProtoxHysan spray 9002001075 1410596 0,5L

ProtoxHysan er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmel-
svamp. Derudover kan det bruges til en lang række andre formål som lugtfjer-
nelse og desinfektion efter bakterievækst og virus.

ProtoxHysan kan påføres som traditionelt rengøringsmiddel. 

• Inden brug kan ProtoxHysan koncentrat fortyndes indtil 1:3. 
Sprayen skal ikke fortyndes. 

• Forbrug: Afhængig af bund, ca. 0.5 liter brugsopløsning/m².

Størrelser
ProtoxHysan fås i 5 forskellige størrelser.  0,5L er på spray. 

PROTOXAKVAGRUND

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxAkvagrund 5L 9002001092 5262998 5,0L
ProtoxAkvagrund 20L 9002001096 1347070 20,0L

ProtoxAkvagrund er et professionelt vandigt træbeskyttelsesmiddel til første-
gangsbehandling af nyt og gammelt, ubehandlet udendørs træværk, der skal 
beskyttes mod råd, svamp, blåsplint og skimmel. 

Protox Akvagrund kan ligeledes anvendes til forsegling af skimmelvækst i util-
gængelige områder i f.eks. loftsrum, skunke, krybekælder etc., dvs. i rum der har 
ventilation direkte til fri luft, hvor adgangsforholdene umuliggør en egentlig skim-
melafrensning med Protox Hysan. Anvendt her kan Protox Akvagrund forsegle 
den eksisterende skimmelvækst og forebygge ny vækst.

• ProtoxAkvagrund er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
• Forbrug: 3-5 m²/liter, men meget afhængig af træets sugeevne. Kan på nyt 

træ række op til 8 m²/liter.

Størrelser
ProtoxAkvagrund fås i 3 forskellige størrelser.   
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PROTOXLUGTFRI

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxLugtfri 100 ml. spray 9002001080 2016781 100ml.
ProtoxLugtfri 0,5L spray 9002001086 1961288 0,5L
ProtoxLugtfri 5L 9002001082 1961291 5L

ProtoxLugtfri er et effektivt middel til fjernelse af dårlig lugt også på 
”bløde” overflader som polstrede møbler, tekstiler (sko, sportstøj etc.), 
tæpper m.v.

ProtoxLugtfri er et professionelt lugtsaneringsmiddel baseret på en 
kombination af kemisk og biologisk lugtsanering. Produktet fanger 
og fastholder lugtstofferne og mikroorganismerne nedbryder de 
dårligt lugtende stoffer.

ProtoxLugtfri er effektiv overfor en lang række lugte som urin 
(hund/kat/menneske), tobaksrøg, sved og ”affald”, selv smørsyre 
nedbrydes af ProtoxLugtfri.

• ProtoxLugtfri er brugsklar og skal ikke fortyndes.
• Forbrug: Anslået 0,25 – 0,5 l/m² men afhænger fuldstændig af 

materialets sugeevne.

Størrelser
ProtoxLugtfri fås i 3 forskellige størrelser.  0,5L og 100 ml er på 
spray.

PROTOXABSCENT LUGTFJERNER

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxAbScent 9002001053 1243802 30 gr. 

ProtoxAbScent anvendes til fjernelse af restlugt. I vanskelige tilfælde kan 
kombineres med en afvaskning med produktet ProtoxHysan.

ProtoxAbScent leveres i en forseglet alufoliepose. Aluposen åbnes 
og den vacuumpakkede inderposen åbnes ligeledes, inden den hvide 
inderste emballage lægges i en skål eller hænges op i rummet. Protox 
AbScent anvendes indendørs samt i biler og campingvogne til fjernelse 
af lugt efter fx. mug/skimmel, tobak, døde dyr m.m.  

Størrelser
ProtoxAbScent fås i 30 grams-poser. 
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PROTOXFUGE RENGØRINGSSÆT

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold

ProTox Fuge rengøringssæt 9002001225 2275097 500 ml. Hysan
250 ml. FugeRen

Et effektivt og brugervenligt sæt til fjernelse af skimmelvækst. Fjerner også uønskede 
misfarvninger. Brug det fx på badeværelset eller i vindueskarmen. 

• Er let at anvende og lige til at gå i gang med
• Er let at dosere i mindre mængder pga. gelen, som også fint sidder fast på  

lodrette flader

Kassen indeholder: 
1. Protox Hysan (500 ml)
2. Nylonbørste
3. Protox FugeRen
4. Fugepen
5. Brugsanvisning
6. Gummihandsker

PROTOXALGEFJERNER

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxAlgefjerner 9002001222 2086260 5L 

Protox Algefjerner er klar til brug og kan anvendes på alle gængse hårde 
overflader, fx beton, sten, træ, tegl, plast, metal og glas. 

Produktet er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde 
overflader, der tåler vand. Ved kraftig algevækst eller besmudsning bør 
overfladen børstes/skrubbes ren med en stivbørste eller lign. inden  
behandlingen. Det kan være nødvendigt at genbehandle visse overflader 
1 gang årlig. 

Forbrug: Anslået rækkeevne 4-6 m²/L

Størrelser:
ProtoxAlgefjerner fås i 5L dunke. 
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PROTOXDES

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProToxDes 0,5 L 9002001087 2164190 500 ml

ProToxDes 5 L 9002001088 2164212 5 L

ProtoxDes er et flydende desinfektionsmiddel baseret på hypochlorsyre til 
skånsom desinfektion af stort set alle overflader.

• Dræber op til 99,9999% af mikroorganismer som vira, bakterier, etc.
• Kan bruges på overflader, der tåler vand og salt
• Er skånsom mod både huden og overfladen
• Er alkoholfri og parfumefri
• Efterlader ingen restkemi efter behandling (kun salt)

Størrelser
ProtoxDes fås i 2 forskellige størrelser.  0,5 L sprayflaske og 5 L refil-
ldunk. 

PROTOXHÅNDDESINFEKTION GEL

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxHånd-
desinfektion Gel 9002001089 2040042 60 ml

ProtoxHånddesinfektion er en gel, der er beregnet til at smøre på hænderne. Indeholder ikke 
sprit og udtørrer ikke huden. ProtoxHånddesinfektion dræber 99,99% af bakterierne på huden 
og er effektiv i op til 4 timer. ProtoxHånddesinfektion er klar til brug, og påføres direkte på hæn-
derne fra sprayflasken.

PROTOXHÅNDDESINFEKTION

Varenavn Varenr. DB. nr Indhold
ProtoxHånd-
desinfektion Spray 9002001085 2270583 100 ml

ProtoxDes Hånddesinfektion er et flydende desinfektionsmiddel baseret på hypochlorsyre til 
skånsom desinfektion af stort set alle overflader. Er klar til brug, og påføres direkte på hænderne 
fra sprayflasken.
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Varenavn Varenr. DB. nr
Protox impræg. ventil 9,5mm 9002002013 1581630
ProTox impræg. ventil 12mm 9002002014 1581631

Protox imprægneringsventiler
Ved imprægnering af trækonstruktioner kan det være vanskeligt at sikre tilstrækkelig indtræng-
ning af imprægneringsmidlet gennem en påføring på overfladen. I stedet kan man bruge im-
prægneringsventiler til at få imprægneringsmidlet helt ind i træet.

Protox imprægneringstrykslange
Anvendes ved imprægnering af trækonstruktioner. Speciel overgangsslange der 
skrues i en airless sprøjtepistol af typen Wagner W180 eller W450. 

Varenavn Varenr. DB. nr
Protox impræg. trykslange 9002002025 1582100

Protox sprøjte Wagner 180
Wagner sprøjtepistol w180 kan sprøjte opløsningsmiddelbaserede lakker, 
vand, politurer, lasurer, olier, imprægneringsmidler, træ og plantebeskyttel-
se osv. Anvendes ved imprægnering med ProtoxSvamp eller ProtoxInsekt. 
Pumpen er nem at skille ad og rengøre. 

Varenavn Varenr. 
Protox sprøjte Wagner 9002002020

Protox røbestof, grøn
Ved forudbestilling kan ProtoxSkimmel og Protox Akvagrund tilsættes et grønt 
”røbefarvestof”. Tilsvarende kan ProtoxInsekt tilsættes et UV flouriserende 
røbestof. Pris er per dunk. 

Varenavn Varenr. 
Protox røbestof, grøn 9002002011

ProtoxProClean Skimmeltest
Er en tester for proteiner. ProClean tester ikke specifik for skimmelsvamp og vil derfor kunne give 
udslag på bakterievækst, algevækst og andet proteinholdigt materiale. Den skal derfor bruges med 
omtanke, da den vil kunne give falsk positive resultater. ProClean testen er bedst egnet som en vejle-
dende test, og som før-efter-test på rengøringskontrol på konstateret skimmelvækst.

TILBEHØR

Varenavn Varenr. DB. nr
ProtoxProclean skimmeltest 9002002010 1615614
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Kontakt

FF TOOL   Ι  Lundeborgvej 14  Ι  9220 Aalborg Øst
Telefon +45 98 58 11 00  Ι  tool@fftool.dk.dk 
www.fftool.dk


