
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krachtig werkend veilig reinigingsconcentraat 
 Product kan zowel met hard als met zacht water worden verdund. 

 Zeer geschikt voor het verwijderen van groene aanslag. 

 Veilig alternatief voor agressief zuur. 

 Kan met normale ventilatie zowel binnen als buiten worden gebruikt. 

 Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen. 

 Geen speciaal gereedschap nodig. 

 Het behandelde oppervlak is keurig gereinigd. 
 

TOEPASSING 

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen, stoepen, 

daken, tegelpaden, flagstones, tuinmeubelen, bielzen, 

gevels, bakstenen, openbaar kunstbezit, monumenten, 

historische gebouwen, betonconstructies. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, 

bielsen, tuinmeubelen, e.d.  

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op 

diverse oppervlakken: Spuiten, gieten, borstelen of schrobben 

met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op 10 liter 

water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. 

In de glasteelt:  

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen 

in lege kassen en warenhuizen: Grondig afspuiten of borstelen 

met een oplossing van 2,5% van dit middel (2500 ml op 100 

liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil, enz. 

verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te 

schrobben. Deze reinigende nabehandeling hoeft niet 

noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel 

geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze 

redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het 

planten worden uitgevoerd. 

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in 

lege kassen en warenhuizen:  

a) Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van 

dit middel (250 ml op 10 liter water). In verband met de 

afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het 

geringe residu, hoeft en mag niet worden nagespoten. Door 

deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene 

aanslag voor vele maanden tegengegaan. 

 

 

 

b) Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden 

schoongemaakt (afschrobben) kan met een oplossing van 

1,5% (150 ml per 10 liter water) worden volstaan. 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Zich houden aan de gebruiksvoorwaarden welke zich 

bevinden op de verpakking. Niet rechtstreeks op planten 

spuiten of gieten.Omdat het product geen schadelijke 

nawerking en dampwerking bezit, kunnen behandelingen 

ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

Type: dunne vloeistof  

Uiterlijk: helblauw 

pH: ± 7 

Dichtheid / Soortelijk gewicht: ± 1,1 g/cm³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al 
herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
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