6313259 - BISON GROENE AANSLAGVRETER® FLES 1 L NL/FR

GROENE AANSLAGVRETER
GROENE AANSLAGVRETER® IS EEN SUPERKRACHTIG CONCENTRAAT

PRODUCTOMSCHRIJVING
Groene Aanslagvreter® is een superkrachtig concentraat voor
het langdurig verwijderen en voorkomen van groene aanslag.
TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het verwijderen en voorkomen van groene
aanslag.
EIGENSCHAPPEN
· Super krachtig
· Voor verwijderen en voorkomen
· Voor 200m²
VOORBEREIDING
Persoonlijke bescherming: Beschermende handschoenen,
beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming
dragen.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag (op
muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen,
bielzen, tuinmeubelen e.d.): Spuiten, gieten, borstelen of
schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500ml op
10l water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen
in lege kassen en warenhuizen: Grondig spuiten of borstelen
met een oplossing van 5% van dit middel (5l op 100l 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 behoeft 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: Op schone
ramen spuiten met een oplossing van 5% van dit middel (5l op
100l water). In verband met de afwezigheid van schadelijke
nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag
niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt
het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen
gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden
schoongemaakt (afschrobben) kan worden volstaan met een
oplossing van 3% (300ml op 10l water). Houd huisdieren
weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig
zijn. Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend
het gebruik als middel ter: bestrijding van groene aanslag.
Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur
naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag
is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere
waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het
oppervlaktewater bereikt.
Aandachtspunten: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in
contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Toepassen
bij droog weer. Toelatingsnummer NL: 15713 N
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Dichtheid ca.:
1,02 g/cm³
Kleur:

Transparant

pH-waarde ca.:

8

OPSLAGCONDITIES
Donker, koel en rechtop bewaren en vervoeren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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