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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
uitzicht: vloeibaar
kleur: licht groen
geur: kenmerkend
relatieve dichtheid (20°C): 0,995
pH 100%: 8
oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

referentie: 5505
verkoopeenheid: 1x5L
eenheden per karton: 4x5L
type sluiting: dop
kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
EAN code . verkoopeenheid: 5420035550519 
EAN code . karton: 5420035550526

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Gebruik
Volledige instructies omtrent gebruik en verwijderen
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 

DIPP N° 55 EXTRA KRACHTIGE ONTMOSSER
Registratienummer 1905B - N° Invent: 66912
Productomschrijving en toepassingsgebieden

INDUSTRY

 krachtige en gebruiksklare ontmosser
 voor het bestrijden van o.a. mossen, kortmossen, algen, schimmels, enz. op alle buitenoppervlakken
 uitermate geschikt voor de bestrijding en verwijdering van allerhande groen-aanslagen op ondergronden

 door zijn unieke samenstelling heeft dit product een zelfreinigende en duurzame werking tot diep in de poriën van 
de  ondergrond waardoor de mos aantasting langer bestreden wordt

Gebruiksaanwijzing en dosering

Toepassingen

Milieu . Wetgeving . Normen
 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

Product compatibiliteit
deze ontmosser mag gebruikt worden op ondergronden zoals: kunststof, hout, (ceramische vloeren), dakpannen, leien, gevels, enz

1L product volstaat om 5 tot 10 m² (afhankelijk van de ondergrond) te reinigen
de vloeistof onverdund en gelijkmatig aanbrengen met een zachte borstel of verstuiven (enkel onder lage druk) op een droge ondergrond
het reinigen moet gebeuren bij droog weer om een maximale werking te bekomen
het product laat geen vlekken of kringen na

daken                 gevels terrassen hout en houten meubilair
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