FIXS GROENE AANSLAG REINIGER
REINIGINGSMIDDEL VOOR VERWIJDERING VAN GROENE AANSLAG
VOORDELEN
• Gebruiksklaar
• Zeer goed werkzaam
• Makkelijk te verwerken
PRODUCT
Fixs Groene Aanslag Reiniger is een bijzonder goedwerkend reinigingsconcentraat dat actief en met
weinig mechanische hulpmiddelen groene aanslag op o.a. bestratingen verwijdert.
TOEPASSINGEN
Fixs Groene Aanslag Reiniger verwijdert groene aanslag van natuursteen, betonsteen, keramische
tegels, klinkerbestratingen, hout en glas.
Fixs Groene Aanslag Reiniger verwijdert tevens groene aanslag en aanslag in sanitaire ruimten en
houdt de vorming van nieuwe aanslag maandenlang tegen. Ideaal product voorafgaand aan het
impregneren van oppervlakken zoals bijv. met Fixs Bestratings Impregneer.
VERWERKING
Ter verwijdering van groene aanslag de te behandelen oppervlakken bij droog weer spuiten, gieten,
borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Bij
sterke verontreiniging een hogere dosering gebruiken bijvoorbeeld: 1:10. Na het aanbrengen van Fixs Groene Aanslag Reiniger dient het minimaal 1 tot 2 dagen droog
weer te zijn zodat het middel goed kan inwerken. Indien het te kort na aanbrengen gaat regenen zal het reinigingsproces verminderen/stoppen. Alleen verwerken bij
temperaturen hoger dan +5°C. Na enkele dagen eventueel dode wieren, algen en vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben.
Opmerking:
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
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.
Veiligheidsaanbevelingen: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij een ongeval of indien mens zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof
en verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.
OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid 36 maanden.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsblad is op verzoek verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Consistentie

vloeibaar

Kleur

transparant

Geur

zwak, karakteristiek

Werkzame stof

didecyldimethylammoniumchloride (gehalte: 100 g / l)

Mengverhouding met water

Vanaf 1:40, bij sterke vervuiling 1:10

Verwerkingstemperatuur

verwerken boven +5°C (en uitsluitend bij droog weer)

Verpakking

flacon 1 liter

Verpakt per

12 stuks
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden
wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen
zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

