ANTI-MOUSSE 77
Mos verdelgend en schimmel werend, voorkomt en herstelt, in waterige oplossing.
I/ Voor welke behandelingen kan dit product worden gebruikt?
ANTI-MOUSSE 77 wordt aangewend als een schimmelwerend product voor daken, gevels,
muren en vloeren. ANTI-MOUSSE 77 wordt toegepast op alle bouwmaterialen (leien, dakpannen,
vezelcement platen, shingles, natuursteen, plamuur, baksteen, plaaster, beton, crepis pleisterkalk, dikke
plastic bekleding, hout) en vernietigt de geïnfiltreerde en zich verder ontwikkelende micro-organismen (algen,
korstmos, groene mossen, zwammen). De plantaardige parasieten worden in enkele dagen tijd vernietigd
door de invloed van regen en wind.
II/ Voordelen van het produkt
 Moet niet afgespoeld worden
 Niet bijtend
 Zeer gemakkelijke toepassing
 Voorkomend en herstellend
 Ideaal voor alle ondergronden
 Zwakke geur
 Zeer grote doeltreffendheid
 kan aangelengd worden tot 1 volume op 6 volumes
 Zeer grote bestendigheid, meer dan 2 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden)
III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen
 Produkt op basis van schimmelwerende bacteries
 pH : 7
 Groene doorzichtige vloeistof.
 Niet vorstvast, maar zelf herstellend
 Soortelijke Massa 0.995 g/cm bij 20°C
 Vlampunt : Onontvlambaar
IV/ Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Kan zuiver gebruikt worden of tot een verdunning van 1 liter produkt op 6 liter water.
2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Borstel, rol, verstuiver.
3. Werkwijze : ANTI-MOUSSE 77 aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Laten inwerken. Indien de
micro-organismen in een dikke laag aanwezig zijn, een mechanisch gereedschap gebruiken om deze te
verwijderen. Oppervlakken, welke op deze manier behandeld zijn zullen binnen enkele dagen terug een
proper uitzicht hebben.
4. Duur van de behandeling : Het gaat hier om een doordrenkende behandeling van de ondergrond.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met mogelijks
verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : 200 tot 300 g/m
7. Tussentijd tussen opeenvolgende behandelingen : Om de 2 jaar dient de behandeling hernieuwd te
worden.
V/ Voorzorgen bij aanbrengen : Nooit afspoelen na het aanbrengen
1. Bescherming van de oppervlakten : Vermijd het besproeien op de planten in de omliggende omgeving.
2. Bescherming van de gebruiker : Bij contact met de huid en het gelaat, onmiddellijk met overvloedig water
wassen en afspoelen.
3. Gebruikte verpakking : Moeten volledig leeg zijn. Na het reinigen met een afdoend detergent kunnen
deze opnieuw gebruikt worden. Niet gebruikt produkt dient naar de daartoe aangewezen plaats gebracht
te worden (containerpark).
De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid
van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten.
Bij inname van het produkt, niet doen braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de
verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren
Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245
VI/Reinigen van de gereedsxchappen
Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
VII/ Verpakking en stapeling, stockering : stockeren in een vorstvrij lokaal
 In vaten van 200 L
 In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
 In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
 In 1L verpakking, verzamelbox van 20 X 1 L
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke
specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen
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