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NIVAS Grønskefjerner:  Spørsmål og svar  
 
Ofte stilte spørsmål: 
 
Kan middelet brukes mot grønske, mose og alger på absolutt alle materialer? 
Ja, alle kjente materialer som normalt er utsatt for grønske og algevekst. 
 
Kan jeg helle middelet på høytrykksspyler og påføre med denne dersom materialet 
som skal behandles tåler det? 
Nei. NIVAS Grønskefjerner påføres med lavtrykkssprøyte, eller eventuelt kost. 
 
Hva består middelet av? 
Middelet består av naturlig forekommende stoffer som er blandet til en biokjemisk 
væske. 
 
Hvor fort virker middelet? 
Dette spørsmålet har ikke et fasitsvar. NIVAS Grønskefjerner virker over tid og det er 
viktig at man ikke koster eller spyler behandlet flate kort tid etter behandlingen. 
Middelet dreper grønske/alger i løpet av få døgn, mens mose krever ofte flere uker 
før den er nedbrutt. 
 
For at årstiden også skal være med og jobbe mot overflateveksten, kan det være 
gunstig å behandle begrodd overflate en ekstra gang på høsten så sent som det lar 
seg gjøre uten at temperaturen er lavere enn +10°C. Snøsmelting påfølgende år vil 
da kunne bidra til fjerning av død overflatevekst. 
 
Kan middelet ha forebyggende effekt?  
Ja. For mange arter av alger og mose vil middelet ha en forebyggende effekt. For å 
oppnå denne effekten, må den begrodde flaten først behandles, deretter må 
eventuelle mose- og lavrester fjernes for å til slutt påføre NIVAS Grønskefjerner på 
tørr, rengjort flate. Vær oppmerksom på at mange faktorer spiller inn i forbindelse 
med forebygging av overflatevekst: klima, industri, vind, vegetasjon, nedbør, 
lys/skygge. Ugunstige kombinasjoner av disse faktorene kan redusere den 
forebyggende effekten betraktelig. 
 
Hva er middelets holdbarhet? 
Såfremt middelet oppbevares frostfritt, er holdbarheten 3 år.  
 
Skader middelet roser eller andre hagebusker? 
Middelet skader kun grønske, mose og lav. Ingen andre vekster har vist skader 
dersom de har blitt utsatt for middelet. Man skal imidlertid ikke sprøyte middelet 
direkte på hagevekster. 
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Er middelet skadelig for dyr som spiser gress som har fått middel på seg? 
Nei. 
 
Kan middelet fremkalle allergiske reaksjoner? 
Korrekt bruk av middelet vil normalt ikke fremkalle uønskede reaksjoner. 
 
 
Kan middelet brukes som husvask? 
Andre midler på markedet er spesielt utviklet for dette og egner seg bedre til husvask 
enn NIVAS Grønskefjerner, f.eks. NIVAS Citrusvask eller NIVAS Stein & 
Fasaderens. 
 
 
Middelet virker ikke! 
Hva kan årsaken være? 
-middelet har ikke fått virke lenge nok (de vanskeligste vekstene trenger opptil 6 uker 
for å brytes ned) 
-det er brukt for lite middel, mosen og grønsken har ikke blitt tilstrekkelig fuktet 
-det er kun behandlet 1 gang på mose som krever minimum 2 behandlinger 
-man har forsøkt å rense flaten med høytrykksspyler kort tid etter behandling 
-det har blitt brukt sprøyteutstyr som ikke fordeler middelet jevnt utover flaten 
-det kom kraftig regnvær kort tid (innen 3 timer) etter påføring 
-sterk sol på flaten under påføring kan ha medført fordamping av middelet 
-det har vært brukt kjemikalier (klorin eller annet) på behandlet flate før NIVAS 
Grønskefjerner ble påført 
-det har blitt brukt sprøyteutstyr som har inneholdt kjemikalierester fra tidligere bruk 
-temperaturen ved påføring har vært under 10°C 
-det har vært nattefrost etter påføring 
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