PROCHEMKO ALGENDODER CONCENTRAAT

Geconcentreerde reiniger verwijdert
groene aanslag
Effectieve werking
Preventieve werking
Eenvoudig te verwerken
Tijdbesparend

WWW.PROCHEMKO.EU

PROCHEMKO ALGENDODER CONCENTRAAT
OMSCHRIJVING
Voor het effectief verwijderen en voorkomen van algen en mos. Toepasbaar op ramen, muren,
daken, terrassen tegelpaden, bielzen, vlonders en tuinmeubelen enz.

AANBEVOLEN GEBRUIK
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.

THEORETISCH VERBRUIK
Ca. 3 – 5 m² per liter oplossing.

PRAKTISCH VERBRUIK
Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak en de vervuiling.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Ondergrond reinigen, de te behandelen oppervlakken bevochtigen met de oplossing en
minimaal 16 uur laten inwerken.
Na de inwerktijd de ondergrond afspuiten met ondersteuning van een borstel of schuurpad.
Voor preventieve werking de ondergrond nogmaals behandelen en laten drogen.
Product aanbrengen met een lage druk spuit.
Algendoder Concentraat toepassen in een concentratie van 1 op 25 tot 1 op 100, afhankelijk
van de vervuilingsgraad van de ondergrond.
Vervuild water met product opvangen, niet in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering
terecht laten komen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur : 5° C.
Minimale ondergrond temperatuur : 5° C.
Maximale omgevingstemperatuur : 30° C.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN
Algendoder Concentraat toepassen in een concentratie van 1 op 25 tot 1 op 100, afhankelijk
van de vervuilingsgraad van de ondergrond.
Vervuild water met product opvangen, niet in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering
terecht laten komen.
Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden en mogen niet
met het bedrijf- of huishoudelijk afval meegegeven worden.
Lege verpakkingen, mits goed gereinigd en droog, behandelen als bedrijfsafval.
Niet gereinigde verpakking als chemisch afval afvoeren.

PH
9.0000

HOUDBAARHEID
12 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits opgeslagen in een droge ruimte bij een
temperatuur tussen + 0° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 07/01/2021
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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