
Verpakking

Belangrijk: Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor
individuele gebruikstoepassingen. Aangeraden wordt het sproeisysteem eerst te testen alvorens het in
gebruik te nemen

Veiligheidsblad: 
Contacteer ons: fds@algimouss.com
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ANTI ALGEN

 Daken   Muren   Gevels  

Curatieve en preventieve werking

Product zonder zuur of tast de ondergrond niet aan
Vernietigt wieren, korstmossen op alle

ondergronden : dakpannen, dakstro, dakleien,
muren, plamuur, stenen, rotspuin, terrassen

Heeft geen enkel bijtende werking op de
ondergrond

Verandert het uitzicht van de ondergrond niet
 Indien voor de schilderwerken aangebracht, helpt

afschilfering en blaasvorming te voorkomen.
Altijd met een wachttijd van minimum 1 week
tussen de behandeling en de schilderwerken
rekening houden

1L, 5L, 30L

Verwijdert algen, mos en korstmossen.

ALGIALGUES

GEBRUIKSAANWIJZING

Verplicht toe te passen onder de vorm van
grote druppels met behulp van een verstuiver
met lage druk.

Mag het hele jaar door aangebracht worden bij
temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Doelstelling : algicide.
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen
en materialen in lege serres:
Grondig spuiten of borstelen met een oplossing
van 5% van dit middel (5L op 100 liter water). Na
enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz.
verwijderen door met een harde straal af te
spuiten resp. af te schrobben.
Ter voorkoming van groene aanslag op ramen
en materialen in lege serres:
Op schone ramen spuiten met een oplossing van
5% van dit middel (5 L op 100 liter water).
Ter verwijdering en ter voorkoming van groene
aanslag op tegelpaden, en grafzerken, ramen,
tuinmeubelen e.d. :
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een
oplossing van 5% van dit middel (500 mL op 10
liter water). Niet naspoelen. Niet op planten
spuiten of gieten.
Ter verwijdering en ter voorkoming van groene
aanslag op muren, daken, e.d. :
1 liter / 5 tot 10 m² gebruiken door verstuiving of
door het bestrijken. Niet naspoelen. Niet op
planten spuiten of gieten.

Uitwendig gebruik
In geval van gevoelige huid is het gebruick van
handschoenen aangeraden.

VEILIGHEID
Xi (irriterend).
Product toegestaan door het Ministerie van Volksgezond-heid (art. 9 K.B.
5/6/75 België n°3708 B). Bevat 45 gl N,N-didecyldimethy-
lammoniumchloride.


