Reinigingsmiddel voor het snel
verwijderen van algen en korstmossen

C103 TECHNICLEAN DAKEN

C103

KLAAR
VOOR GEBRUIK

VÓÓR

Beschrijving
•

TECHNICLEAN DAKEN is een sterk reinigingsmiddel
voor de snelle verwijdering van schimmels, algen,
korstmossen en bacteriën, voor daken, muren en
vloeren;
-

Chlorella, Pleurococcus, Scenedesmus, Haematococcus, Trentepohlia, Oscillatoria, Nostoc…;

•

TECHNICLEAN DAKEN is een gechloreerd complex,
versterkt met een tweewaardig ion;

•

TECHNICLEAN DAKEN is vloeibaar, klaar voor
gebruik, en in waterige fase;

•

TECHNICLEAN DAKEN is bestemd voor de voorbereiding van de ondergrond.

Prestaties
Techniclean daken heeft een autorisatienummer van
het ministerie van milieu (Frankrijk Meeddem).

NA

Toepassing
Gebruik de biocide volgens de voorschriften.
Voor gebruik lees het etiket en de informatie
over het product

•
•

•
•

•

TECHNICLEAN DAKEN vergemakkelijk het schoonmaken van daken;

•

TECHNICLEAN DAKEN behoort tot de familie van
„reiniginsmiddelen”; het heeft curatieve maar geen
preventieve eigenschappen;

•

TECHNICLEAN DAKEN is corrosief; er bestaat dus
gevaar voor aantasting, corrosie en oxidatie van
accessoires van metaal of kunststof;

Afscherming van de accessoires van het dak (dakgoten, dakramen, afvoerbuizen…) is vereist;
TECHNICLEAN DAKEN verstuiven (TECHNISPRAY 10)
op een droge, of bij voorkeur op een vochtige
ondergrond;
Enkele minuten laten inwerken;
Het product verwijderen met warm water onder
druk voor het opgedroogd is en vooral aandacht
besteden aan de plaatsen met algen, mos en kostmossen;
Gebruiksdosis: 0,250 tot 0,5 l/m2;

Voorzorgsmaatregelen
•

Eigenschappen
•

CURATIEF

•

De behandeling met TECHNICLEAN DAKEN is alleen
curatief. Wij bevelen stellig aan een preventieve
fungicide en algicide behandeling uit te voeren
met TECHNICIDE PLUS, eventueel gevolgd door
een gekleurde of kleurloze afwerkingslaag; (TECHNIROC AQUA DUO, TECHNIROC DUO, TECHNIROC
AQUA…);
TECHNICLEAN DAKEN moet grondig afgespoeld
worden om de impregneringskwaliteit van een
eventueel afwerkingsproduct niet nadelig te beinvloeden;
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•

•

Voorkom overmatige afvloeiing van TECHNICLEAN
DAKEN naar waterreservoirs (leid de afvoerpijpen
af of dicht ze af tijdens het aanbrengen van het product);
TECHNICLEAN DAKEN is alleen bestemd voor buitentoepassingen.

•
•

S24/25: Aanraking met de ogen en de huid
vermijden;
C106: Het gebruik van dit product kan een tijdelijke en plaatselijke vervuiling van het water en de
bodem veroorzaken. Tref de nodige maatregelen
om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Technische kenmerken

Verpakkingen en opslag

•
•
•
•
•
•

5 en 20 l
Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.
Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar.

•
•
•
•

Biocide van klasse: desinfecterend, reinigend;
Aard: curatief;
C: corrosief;
R31: Vormt giftige gassen in contact met zuren;
R34: Veroorzaakt brandwonden;
S28: Na aanraking met de huid, onmiddellijk overvloedig wassen met water;
S50: Niet vermengen met zuren;
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren;
S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en
van dierenvoeder;
S20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik;

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aanvraag beschikbaar, op de internetsite
www.publichem.com

➜ 5L
➜ 20L

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige
andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene
voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is
beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

146 ❙Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aanvraag beschikbaar, op de internet site www.publichem.com

