
Hoeveel product heb ik nodig? 

Ca. 7,5 m²/L afhankelijk van de graad van vervuiling

Handige weetjes?

•   Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Niet verwerken bij een omgevings- en 
ondergrondtemperatuur< 5°C 

•   Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak. 
Het product eerst testen op een onopvallende plaats.

Productomschrijving

Dak&Muur Reiniger is een universeel reinigingsproduct op 
basis van biobased grondstoffen voor het intensief reinigen 
van daken en muren. De combinatie van specifieke actieve 
stoffen zorgt ervoor dat alle vervuiling wordt losgeweekt en 
afgebroken. Schrobben of het gebruik van een hogedrukreiniger 
is overbodig. Reeds na enkele dagen is er resultaat merkbaar. 
Afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling wordt het 
maximale resultaat na enkele weken bereikt.
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Toepassing

Platte en hellende daken: leien, pannen, shingles, golfplaten, riet, roofing.
Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, ... al dan niet geschilderd.
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beschermt je woning.

DAK&MUUR REINIGER
Universeel en biologisch reinigingsproduct

Voordelen
-  Zeer doeltreffend
-  Zelfreinigend, schrobben overbodig
-  Verwijdert alle atmosferische vervuiling
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Ca. 24 uurTensio actieve 
stoffen

Transparant 5L | 11L Ca. 7,5 m²/L 1 Ja
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beschermt je woning.
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Hoe bereid ik het oppervlak voor?

•   Verwijder eerst manueel grote vuilophopingen voor een sneller resultaat.

Hoe gebruik ik het product?

•   Het product steeds schudden voor gebruik.
•   Voor poedergelakte ondergronden wordt een test aangeraden.
•   Breng DAK&MUUR REINIGER bij voorkeur onverdund aan bij voorkeur op 

een droge of lichtvochtigeondergrond met een kwast of sproeier à rato van 
5 à 10 m²/L. Het verbruik is afhankelijk van de ernst van de vervuiling van de 
ondergrond. Dek af indien er regen verwacht wordt binnen 24u.

•   Laat de DAK&MUUR REINIGER inwerken en de reiniging gebeurt vanzelf.
•   Behandel de ondergrond indien gewenst verder met verf of een waterdichte 

coating na het verdwijnen van de verontreiniging.

DAK&MUUR REINIGER
Universeel en biologisch reinigingsproduct

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: +32(0)3 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: +31(0)162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com


