
ALGEMEEN

REGISTRATIE

TOEPASSING

EIGENSCHAPPEN

DOSERING EN VERBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING

In de glasteelt kan de behandeling kort voor het planten worden
uitgevoerd, omdat Algvrij geen schadelijke nawerking en dampwerking
bezit. Niet op planten toepassen. 

Indien mogelijk vuil van tevoren verwijderen.

Bij hardnekkige aanslag eventueel borstelen.
Oppervlak niet naspoelen en laten drogen.

Zonder naspoelen wordt het ontstaan van groene aanslag maanden
tegengegaan. Niet toepassen als er regen wordt verwacht.

Met een oplossing van dit middel in water (zie adviesdosering) het
oppervlak goed bevochtigen. Voor bevochtiging van poreuze materialen
is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen.

Na enkele dagen dode wieren, algen en vuil verwijderen. Eventueel de
behandeling herhalen.

Veilig voor alle waterbestendige materialen.

De oplossing kan aangebracht worden met een gieter of lagedrukspuit.

Dosering: Maak een oplossing van 2,5% van dit middel in water (=250 
ml per 10 ltr).
Verbruik: Bij gebruikmaking van een lagedrukspuit is het product-
verbruik ca. 1 liter per 150 m2. Het productverbruik is mede afhankelijk
van de te behandelen ondergrond.

Reukloos.

DESINFECTIEMIDDELEN

Neutraal reinigingsmiddel voor het verwijderen van groene aanslag.

Verwijdert en voorkomt groene aanslag (algen) van tegels, muren, 
tuinpaden, flagstones, daken, grafzerken, glas,  tuinmeubelen, enz.  

De langdurige werking voorkomt een snelle terugkeer van de groene 
aanslag. 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van groene aanslag.

Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast 
watergangen bij bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.

ALGVRIJ

Ook toepasbaar in de glasteelt op ramen en materialen in lege kassen 
en warenhuizen.

Toelatingsnummer 12255 N
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SPECIFICATIE Uiterlijk :
Werkzame stof :
Gehalte :
Toxic. groep :
pH (20°C) :
Sg (20°C) :

TRANSPORT

OPSLAG

VEILIGHEID

        bijtend

waarschuwingszinnen

veiligheidsaanbevelingen

OPMERKING

WAARSCHUWING

CLAUSULE

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met een zeep 
of synthetische wasmiddelen.

Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Niet roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor het gezicht.
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts
raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

0,99

didecyldimethyl-ammoniumchloride.
100 g/l.
kwaternaire ammonium verbinding.
7,8 (10% oplossing)

Vorstvrij bewaren.

Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot
uitstekende resultaten komen. Aangezien het product echter buiten onze controle in
voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking
tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

Bij het gebruik van dit product gelden de volgende wettelijke
voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid:

Spuitnevel niet inademen.

UN 1903

heldere, blanco vloeistof.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om specifieke instructies / 
veiligheidsgegevenskaart

 milieubelastend

R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Afval niet in de gootsteen werpen.

R34: Veroorzaakt brandwonden.
Alleen voor professioneel gebruik.
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