
 
 

Universal-Desinfectiemiddel 542 voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket  
en de productinformatie lezen. 
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Praktijkmerkblad 
 

Universal-Desinfectiemiddel 
542  

 

Speciaal fungicide en algicide concentraat, waterverdunbaar, 
kleurloos, voor binnen en buiten 

      

 
Toepassing 
  Voor een doeltreffende ontsmetting van door schimmel en algen 

aangetaste oppervlakken (na reiniging en droging van de ondergrond). 
Oppervlakken die zijn behandeld met Universeel Desinfectiemiddel 542 
zijn de ideale basis voor afwerklagen met filmconservering om de 
vorming van schimmels en algen te voorkomen. 

 
Eigenschappen 
  - voor buiten en binnen 

- waterverdunbaar 
- schimmel- en algenwerend middel (concentraat) 
- bestrijdt algen en schimmels 
- resterende sporen worden na reiniging gedood 

 
Productomschrijving 
 Kleur kleurloos 

 
Materiaalbasis waterige microbiocide-oplossing 

 
Concentratie werkzame stoffen bevat 50 g/l quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl-, chloride (als concentraat) 
 

BAuA Reg.-Nr. N–47540 
 

BAG Reg.-Nr. CHZN 0856 
 

Dichtheid ca. 1,0 g/cm³ 
 

Verpakking 1 l, 5 l kunststof fles (concentraat) 
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Verwerking 
 Mengverhouding 1 deel Universal-Desinfectiemiddel 542 op 2 delen water. 

 
Verdunning Alleen in de aangegeven verhouding mengen met water. 

 
Aankleuren Niet bijkleuren. 

 
Verdraagzaamheid Niet mengen met andere soorten materialen. 

 
Aanbrengen Universal-Desinfectiemiddel 542 met een borstel royaal op de 

gereinigde, droge oppervlakken opbrengen en inwrijven. Niet nawassen. 
 

Verbruik Ca. 50–70 ml/m² concentraat.  
Ca. 150-200 ml/m² desinfecterende oplossing per laag. 
Exact verbruik vaststellen door proefvlak op het object. 
 

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur van minder dan  
+5 °C. 
 

Reinigen gereedschap Na gebruik onmiddellijk reinigen met water. 
 
Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid) 
  Overschilderbaar na voldoende droging van de ondergrond, op zijn 

vroegst na 1 dag. 
Bij lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid rekening houden met 
een langere droogtijd. Tijdens het drogen zorgen voor voldoende be- en 
ontluchting. 

 
Opslag 
  Koel, droog en vorstvrij in een goed geventileerde omgeving in de 

originele verpakking. Niet opslaan in pauze- of ontspanningsruimtes. 
Aangebroken verpakking goed sluiten. 

 
Declaratie 
 Gevarenaanwijzing Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt zware brandwonden en 

ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen. 
 

Veiligheidsadviezen Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp niet inademen. Voorkom 
lozing in het milieu. Draag beschermende 
handschoenen/beschermende 
kleding/veiligheidsbril/gezichtsbescherming. Bel onmiddellijk een 
vergiftigingencentrum of een arts. Bij contact met de ogen: spoel 
voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien 
mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Bij contact met de huid 
(of het haar): trek meteen alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid 
af met water [of neem een douche]. Ruim de gemorste hoeveelheid op. 
Breng de inhoud/houder naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of 
gemeentelijk inzamelpunt. 
 

Productcode GD40 
De actuele gegevens in het veiligheidsblad in acht nemen. 
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Laagopbouw 
 Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet droog, vast, schoon en draagkrachtig zijn en vrij 

zijn van uitbloeiingen, kalklagen, oplosmiddelen, corrosiebevorderende 
bestanddelen en andere tussenlagen die de hechting tegengaan. 
Aanwezige afwerklagen controleren op deugdelijkheid, draag- en 
hechtkracht. Niet-intacte en ongeschikte afwerklagen grondig 
verwijderen en volgens voorschrift afvoeren. Reeds aanwezige micro-
organismen zorvuldig verwijderen, bijv. door hogedruk-reiniging, 
afwassen met de hand of mechanisch (nat). Verwijder schimmelvorming 
binnenshuis met inachtneming van de gids "Zur Vorbeugung, Erfassung 
und Sanierung von Schimmel in Gebäuden", uitgegeven door het Duitse 
milieuagentschap. Reparatieplekken vakkundig fluateren. Zie ook VOB 
deel C, DIN 18 363, paragraaf 3. 

 
Laagopbouw, buiten en binnen 
 

Ondergrond Desinfectie Eindafwerking 

intacte aangetaste ondergronden,  
bijv. pleister, beton, klinker- en 
kalkzandsteenmetselwerk, intacte 
gevelafwerkingen 

Universal-Desinfectiemiddel 542 na 
voorbehandeling van de 
ondergrond royaal opbrengen en 
inwrijven (niet nawassen) 

Afhankelijk van de toepassing en 
keuze met lakken, beitsen, verf en 
pleisters met schimmeldodende 
werking 

 
Opmerkingen 
 Vocht en schimmel Aanwezige vochtschade en/of schimmel moeten voor de verwerking 

vakkundig worden verholpen of verwijderd. We verwijzen hiervoor naar 
de gids "Zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmel in 
Gebäuden", uitgegeven door het Duitse milieuagentschap. Download: 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen 
 

Alleen op een droge 
ondergrond 

Gereinigde ondergronden moeten voldoende droog zijn voordat 
Universeel Desinfectiemiddel 542 wordt aangebracht (één dag drogen is 
hiervoor vaak niet voldoende). 
 

Verwerking binnenshuis Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie en 
beluchting. Niet in direct contact brengen met levensmiddelen. 
 

Niet gebruiken als additief Niet gebruiken als additief om lakken, beitsen, verf en pleisters achteraf 
te voorzien van een schimmel-/algenwerende werking. 
 

Overige informatie De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in 
acht nemen. 

 
  



 
 

   
 
Pagina 4 van 4 Praktijkmerkblad 542 
 

 
Verklaring 
  Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en 

jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, 
Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, 
voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de 
grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper 
dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun 
geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze 
algemene handelsvoorwaarden. 
 
Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad 
verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie 
vindt u op internet. 
 
Brillux 
Benelux B.V. 
Schuttevaerweg 15 
3044 BA Rotterdam 
NEDERLAND 
Tel. +31 10 29234-89 
Fax +31 10 29234-70 
info@brillux.nl 
www.brillux.nl 
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