PROFILGROENE
STOP
DE RACCORDEMENT-MURS
AANSLAG
Pour les détails
Verwijdert
alledes
groene
toitures
afzetting
bitumieuses
en beschermt

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Krachtig en gebruiksklaar product voor het bestrijden van
groene aanslag, korstmossen, schimmels en algen, ... op alle
buitenoppervlakken. Het is tevens een ideale voorbereiding
van elke ondergrond die een verdere behandeling behoeft.
Het product garandeert een sterke preventieve nawerking in de
diepte, zodat groene aanslag voor geruime tijd kan vermeden
worden.

Toepassing
Te gebruiken op alle buitenoppervlakken zoals daken, muren, opritten en terrassen, tuinmeubels, tuinbeelden,
glas, ... bestaande uit bitumen, beton, hout, bakstenen, klinkers, natuurstenen, ...

Voordelen
❱ Gebruiksklaar
❱ Krachtig product
❱ Eenvoudig aan te brengen
❱ Voorkomt geruime tijd nieuwe groene aanslag

Hoeveel product heb ik nodig ?
Gebruik 1 L voor ca. 5 à 10 m², afhankelijk van hoe sterk het oppervlak is aangetast.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?
• Reinig je gereedschap met water.
• Gebruik STOP GROENE AANSLAG veilig. Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Goedkeuringsnr. 1000B : STOP groene aanslag bevat 2% Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammonium Chloride (CAS 68424-85-1)

Materiaal

Kleur

Biocide

Transparant

0116

Inhoud
0,75 L / 4 L / 10 L

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

5 à 10 m²/L
afhankelijk van
de graad van
aantasting

Geruime tijd
laten inwerken
tot de groene
aanslag zwart/grijs
verkleurd

1

Ja
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Verwijder eerst manueel of met een hogedrukreiniger overvloedige groene
aanslag. Bij beperkte groene aanslag is dit niet nodig.
• Zorg dat de ondergrond droog is.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng STOP GROENE AANSLAG ruim aan op het te behandelen oppervlak
met borstel of verstuiver à rato van 0,1 à 0,2 L/m² afhankelijk van de aard van
de aantasting. De groene aanslag maar ook de achtergebleven sporen
worden gedood.
• Laat het product geruime tijd inwerken tot de groene aanslag zwart/grijs is
verkleurd. Dek af bij regenweer.
• Verwijder de dode restanten zorgvuldig met een harde borstel.
• Breng bij hardnekkige aangroei nog een laag STOP GROENE AANSLAG aan.
• Bij geen verdere behandeling van het oppervlak, is het aanbevolen een
preventieve laag aan te brengen. Spoel niet na.
• Bij verdere nabehandeling van het oppervlak, spoel je na enkele dagen eerst
na met water alvorens een extra anti-vochtbehandeling aan te brengen, zoals :
- MUUR-DICHT of TRANSPARANT voor buitenmuren
- KLINKER-BESCHERMER voor opritten en terrassen
- ROOFPAINT voor leien- en pannendaken

Wil je meer info ?
Verbruik

5L
± 50 m2

0116

Reiniging

H2O

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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