weberklin green
NIEUW

Productvoordelen
Werkt preventief tegen
mos, algen,…
Duurzaam product
Geschikt voor de meeste
ondergronden

Antimos

OMSCHRIJVING
krachtig en gebruiksklaar product voor het bestrijden voor groenaanslag op alle buitenoppervlakken
door zijn zelfreinigende en duurzame werking tot diep in de poriën van de ondergrond waardoor de groenaanslag
langer bestreden wordt
desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
uitsluitend toegelaten ter bestrijding van bacteriën, schimmels, algen, korstmossen en mos op te schilderen of
geschilderde oppervlakken
zowel voor professionele als niet-professionele gebruikers

TOEPASSING
weberklin green is uitermate geschikt voor de bestrijding en verwijdering van allerhande groenaanslagen op
ondergronden zoals : kunststof, hout, (ceramische) vloeren, dakpannen, leien, gevels,...

VERWERKING
voor professioneel gebruik en voor het grote publiek
onverdund aanbrengen met borstel of vernevelapparatuur
het reinigen moet gebeuren bij droog weer om een maximale werking van weberklin green te bekomen
wegens zijn irriterend vermogen op ogen, huid en ademhalingswegen kan versproeien van dit product enkel worden
toegestaan indien dit gebeurt met grove druppel en onder lage druk. Deze toepassing door verneveling wordt
voorbehouden voor de professionele gebruikers

GEBRUIKSVOORZORGEN
leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
het gebruik van dit product kan aanleiding geven tot een tijdelijke en plaatselijke verontreiniging van water en
bodem. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
droogtijd: 24 tot 48 uren
deze waarden gelden bij +20°C. Verleng ze bij lagere temperaturen en verkort ze bij hogere

VERBRUIK
± 1 l voor 5 tot 10 m²
1 liter weberklin green volstaat om 5 tot 10m² te reinigen, afhankelijk van de ruwheid, structuur en porositeit van de
ondergrond

KLEUREN
transparant
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BEWARING
2 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht, vochtigheid en hevige
warmte
Veiligheidsfiche
Veiligheidsfiche 1 - weberklin green
Veiligheidsfiche 2 - weberklin green

GEREEDSCHAP
borstel, schapenvachtrol, verstuiver onder lage druk

AANBEVELINGEN
het gebruik van dit product kan aanleiding geven tot een tijdelijke en plaatselijke verontreiniging van water en
bodem. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
het is aangeraden om een veiligheidsbril, handschoenen en masker te dragen bij het aanbrengen van weberklin
green

VERKOOPEENHEDEN
plastieken fles van 1 l en plastieken bus van 5 l en 25 l
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