7001

DEVETAAL ALMO REINIGER

Omschrijving

Versie 01.0

: een reinigingsmiddel en bestrijdingsmiddel geschikt voor het
verwijderen van alg- en mosaanslag.

Bijzondere eigenschappen : klontert niet, geen korrelvorming: gemakkelijk doseerbaar.
Toepassing

: verwijderen van alg- en mosaanslag op muren, daken, ramen,
terrassen, tegelpaden, hekwerken e.d.

Basisgegevens

: Bepaald bij 200C en 65% RV

Soortelijk gewicht

: 0,98 g/cm³

Vlampunt

: 55°C

Applicatiegegevens
Verwerking

: aanbrengen met een gieter, spray of borstel. Het oppervlak niet na
spoelen maar 24 uur laten inwerken.
Hierna de ondergrond reinigen met een harde borstel of afspuiten.
Indien niet alle aanslag is verwijderd, bovenstaande behandeling
opnieuw herhalen en na 24 uur de aanslag van de ondergrond
afborstelen.
Handschoenen gebruiken bij eventuele allergie. Tevens opletten met
morsen op steigermateriaal (gladheid).
Almoreiniger gebruiken bij temperaturen boven 5°C. Het beste
resultaat wordt bij droog en zonnig weer.
Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep
of synthetische wasmiddelen.

Verwerkingscondities

: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C

Verdunning

: 1 : 40, een deel Devetaal Almoreiniger op 40 delen water

Overige gegevens
Verpakking

: 10 liter

Opmerking

: Het is niet toegestaan dit middel te gebruiken in dierenverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, noch voor melkwinningsapparaten op de boerderij. Dit middel is gevaarlijk voor vissen en
waterorganismen. Voorkom verontreiniging van oppervlakte water.
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Veiligheidsvoorschriften
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden.
ARBO categorie

: C – Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet
aan ARBO.
Bevat didecyldimethylammoniumchloride, 100 gr/ltr

Verfrichtlijn

: n.v.t.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost
Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit
gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen
informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl
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