
Weg met groene aanslag. 
Gebruiksaanwijzing
• Bij droog en zonnig weer behandelen.

• Dosering: 360 ml Enclean® in 10 l water voor een oppervlakte van 200 m².

• Twee toepassingen per jaar mogelijk.

• Goed schudden voor gebruik.

• Bij onderbreking van de behandeling goed schudden met het spuittoestel zodra de 
behandeling wordt hervat.

• Het product gedurende enkele uren laten inwerken bij droog weer.

• Na uitdroging van de behandelde oppervlakte kan de overgebleven groene aanslag 
eventueel met een borstel worden verwijderd.

Belangrijk
• Niet behandelen bij regenachtig weer, veel wind of op bevroren oppervlakten.

• Vermijd het gebruik op beplante oppervlakten (bloemen, struiken, gazon, …).

• Na iedere behandeling het spuittoestel reinigen.

• Bewaren bij min. +8°C.

• Niet gebruiken op oppervlakten in kunsthars, kalksteen of lood of op rieten daken.

• Witte vlekken die langer dan 14 dagen zichtbaar blijven op materialen van staal, zink of 
aluminium kunnen gemakkelijk verwijderd worden.

• Veiligheid: Irriterend voor de ogen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 
afspoelen en een arts raadplegen.

Etiket
Biocide: PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet  
rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt.

Actieve stof: 500 g/l nonaanzuur (pelargonzuur)

EC: Emulgeerbaar concentraat

Erkenningsnummer: NL-0020345-0000

Toepassingsperiode

 Behandeling mogelijk (behalve bij vorst)     Optimale gebruiksperiode

dagen

Gebruik biociden veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

anti-groene aanslag
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360 ml360 ml
Enclean®  

in 10L10L water = 

200m²200m²  
behandelde  
oppervlakte

Enclean® verwijdert groene aanslag  
 op verhardingen en bouwmaterialen.

• Voetpaden en bestrating

• Daken, muren en terrassen

• Sportterreinen zonder gazon, tennisbanen

• Monumenten, standbeelden, grafzerken

• Buitenmeubilair

• Buitenhout

• Serrewanden

Enclean® kan op een groot aantal  
materialen toegepast worden:

• Asfalt, beton en cement

• Staal, zink en aluminium

• Hout

• Glas en plastic

• De meeste stenen

• Bakstenen

* Niet aanbrengen op kunsthars, loodhoudende oppervlakken of rieten daken. 
Voor koper zal de behandeling de oxidatie van het metaal versnellen.

Werking
Enclean® is een product dat werkt door contact met de 
buitenlaag van de groene aanslag en deze zo uitdroogt.

Dwarsdoorsnede
van het groen

De cellen zijn permanent 
beschadigd

Door UV-straling en warmte verliezen 
de cellen water en drogen ze uit

Behandeling met Enclean®

Waarom Enclean® ?
∞ Snelle en efficiënte werking: zichtbaar resultaat enkele uren na de behandeling

∞ Middel van plantaardige oorsprong

∞ Breekt snel af in natuurlijke elementen (CO
2
 en water)

∞ Langdurig effect

∞ Gemakkelijk in gebruik: lage dosis, geen schuimvorming

∞ Niet corrosief, niet ontvlambaar

▲ 

Enkele uren na behandeling

▼

▲ 

Niet behandeld

▼

▲ 

1 maand na behandeling

▼
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