AMW CONCENTRAAT

Effectieve algen-, schimmel- en
vuilverwijderaar
Verwijdert en voorkomt groei van algen en schimmels
Geregistreerde biocide
Geconcenteerde formule is tot 1:7 te verdunnen
Niet schadelijk voor glas, pvc en veilig in gebruik
Voor bitumen, beton, asfalt, hout en geschilderde ondergronden

WWW.MATHYSPAINTS.EU

AMW CONCENTRAAT
OMSCHRIJVING

tussen 5° en 35°C.

Effectieve geconcentreerde algen-, schimmel- en vuilverwijderaar voor gebruik op daken,
tuinen, kassen en gevels.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Reinigt vervuilde daken, muren of vloertegels.

THEORETISCH VERBRUIK
4 - 8 m²/l afgedund - 1 liter concentraat is voldoende voor 7 liter reinigingsmiddel
(aanlengen met water)

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals de graad van vervuiling, poreusheid en ruwheid van de
ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Aanbrengen op een droge ondergrond. Daken en muren die sterk vervuild of met veel mos
begroeid zijn, eerst afborstelen of reinigen met de aangepaste middelen. Afgedunde AMW
Concentraat overvloedig aanbrengen, bij voorkeur met de kwast en 2 tot 3 dagen wachten.
Vervolgens droog afborstelen en ontstoffen of indien mogelijk met water onder hoge druk
(min. 150 bar) afspuiten. Laten drogen en het voorziene verfsysteem aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Apply AMW abundantly, preferably by brush, and wait 12 hours. Dry-brush and remove
dust prior to painting, or clean with high-pressure water and let the surface dry. Affected by
heavy rainfall for at least 4 hours after application. If doubtful re-apply. Ensure residues are
substantially diluted with water before entering drains etc.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
> 5°C en max. 90% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
1 : 7 verdunnen met water

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
1 : 7 verdunnen met water. Aanbrengen met plantenspuit of vernevelpomp.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water.

OPMERKINGEN
Dit product is alleen bestemd voor de Belgische markt. Voor Nederland adviseren we
"Algendoder Concentraat". AMW toelatingsnummer in België: NOTIF183.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

0 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

PH
4.5000

HOUDBAARHEID
Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen

Uitgiftedatum: 19/04/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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