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ECOlogic Cleaner 
Reinigingsproduct op basis van enzymen voor verwijdering van luchtverontreinigingen en 
groene en zwarte algenaanslag op daken, muren, terrassen etc. 

 

 
TOEPASSINGSGEBIED 

ECOLOGIC CLEANER wordt toegepast op dakpannen, leien, metselwerk, pleisterwerk, bestrating, beton, 
hout, kunststof, metaal, riet, roofing enz. ter verwijdering van zwarte en groene algenaanslag. 

 
 

BELANGRIJKE VOORDELEN 

- Met enzymen wordt de ondergrond op biologische, dus milieuvriendelijke wijze gereinigd. 
- Géén chemische bestanddelen dus géén aantasting/verontreiniging van oppervlakte- of grondwater. 

- Géén corrosieve inwerking op minerale ondergronden. 
- Gebruiksklaar product. 

 

 
VERWERKING 

Voorbehandeling:  
- dikke mosplakken en moskorsten afsteken. 

- ondergrond moet droog zijn. 
 

Behandeling:  

- ondergrond besproeien met ECOLOGIC CLEANER. 
- ECOLOGIC CLEANER in laten trekken. 

- na enkele dagen moet de aanslag verdwenen zijn. 
- bij hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen. 

 

Verbruik:  
- afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de hardnekkigheid van de vervuiling: 0,2 – 0,5 

l/m². 
 

Nabehandeling:  

- indien de met ECOLOGIC CLEANER behandelde ondergrond naderhand gepleisterd of geschilderd wordt 
met minerale producten dient na ca. 7 dagen de ondergrond licht nagespoeld te worden met 

leidingwater; geen hoge drukspuit gebruiken. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Verwerkingstemperatuur  5°C tot 25 °C. 
Gereedschap    Lagedrukspuit (Gloriaspuit), gieter, borstel, kwast, bezem. 
Reiniging gereedschap   Water. 
Verdunning    Kant en klaar product, niet verdunnen. 
Verbruik    0,2 – 0,5 l/m² (d.m.v. proef vaststellen). 
Houdbaarheid    6 maanden vorstvrij in originele gesloten verpakking. 
Vlampunt    N.v.t. 
pH Waarde bij 20°C   10,5 +/- 0,5. 
Kookpunt    100 °C. 
Vloeibaarheid    Hoger dan - 5 °C. 
Oplosbaarheid    Volledig oplosbaar in water. 
Werkzame stof    Enzymencomplex. 
Verschijning    Groene vloeistof, droogt onzichtbaar op. 
Inhoud/verpakking   1 l, 5 l en 25 l 
Reuk     Géén. 

 

 

WAARSCHUWING 

Irriterend voor ogen en huid.  Gevaar voor ernstig oogletsel.  Aanraking met de ogen en de huid 

vermijden.  Bij het aanbrengen geschikte bescherming gebruiken, veiligheidsbril en handschoenen.  
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 

inwinnen.  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

Ondergronden van glas, keramiek, metaal en steen evenals omlijstingen die niet hoeven geschilderd 
te worden, doeltreffend beschermen.  Eventuele spatten van ondergrond en verf moeten onmiddellijk 

worden verwijderd.  Buiten het bereik van kinderen houden.  De resten niet in het milieu gooien. 
 

 

OPMERKING 

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige. 

De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen.  Wij 
kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen 

of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen.  In alle gevallen raden wij aan 
om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden 

van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. 

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst. 
 


