København, den 15. maj 2017

TG MUGFJERNER – TG-CLEAN A/S
Jeg bor i en lejlighed, der har et lille badeværelse med udsugning og ingen vinduer, hvilket betyder
at udluftningen ikke er den bedste og der dermed meget let opstår skimmelsvamp/mug. Dette var
efterhånden blevet rigtig slemt, da intet produkt, jeg havde købt, kunne fjerne det. Jeg havde desuden skrubbet så meget på de angrebne områder, at jeg var bange for at ødelægge fugerne. Til sidst
var det blevet så slemt, at jeg var overbevist om, at jeg måtte have en professionel ud, der kunne
fjerne alle de fuger, hvorpå der var mug og lave nogle nye.
Jeg valgte dog i første omgang at researche lidt på internettet vedr. skimmelsvamp/mug. Det var
ved denne søgning, at jeg faldt over TG Mugfjerner. Den var lidt dyr i pris, men lød samtidig rigtig
lovende. Jeg er nok som mange andre ret skeptisk, hvad angår produkter, man fx ser i fjernsynet og
som lover en masse – og jeg havde da også mine tvivl, om TG Mugfjerner nu også kunne klare den
svære opgave på mit badeværelse.
Denne tvivl forsvandt dog fuldstændig ift. TG Mugfjerner og hvad denne lover. Jeg kunne næsten
ikke tro mine egne øjne, da muggen forsvandt efter de 5-10 minutter. Jeg havde blot sprøjtet produktet på de steder, hvor muggen var og uden at skure eller skrubbe forsvandt det bare. De steder,
hvor det var rigtig slemt, brugte jeg den to gange, hvilket også anbefales. Nu har jeg et badeværelse
med hvide fuger igen. Så et kæmpe tak til TG-Clean for at lave så fantastisk og virkningsfuldt et
produkt, der har reddet mit lille badeværelse (og mig fra en større regning til en håndværker).
Jeg vil helt sikkert anskaffe mig TG Mugfjerner igen, når jeg er løbet tør, så jeg hurtigt og effektivt
kan komme muggen i forkøbet, såfremt der viser sig bare den mindste plet igen. Hvor ville jeg dog
ønske, at dette produkt en dag kommer på hylderne ude i butikkerne – et så effektivt produkt, der
fuldstændig lever op til, hvad det lover, bør alle kende til. Det er alle pengene værd og jeg vil uden
tvivl anbefale det til alle, der oplever problemer med skimmelsvamp/mug.
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