
≠ groene aanslagreiniger kant & klaar
HG "groene aanslagreiniger kant & klaar" is een 
gebruiksklaar product voor het reinigen van groene 
aanslag. Met name ideaal voor verticale opper vlakken 
zoals bijvoorbeeld muren, schuttingen, deuren, pergola’s 
etc., maar ook voor kleinere oppervlakken zoals 
kleine terrassen, balkons, plan tenbakken en beelden.  
De ingespoten oppervlakken hoeven niet geschrobd 
en/of nagespoeld te worden. Het resultaat is na 
36 uur zichtbaar. Dit product is toepasbaar op alle 
ondergronden.

Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend 
het gebruik als:
a.)  Middel ter bestrijding van groene aanslag op tegel paden, 

flagstones, grafzerken, muren en daken.
b.)  Middel ter bestrijding van groene aanslag (wieren) op 

ramen en andere materialen in lege kassen en waren
huizen.

Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur 
naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig 
voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet 
worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. 
Het middel is bestemd voor zowel professioneel als niet 
professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing: HG  "groene aanslag reiniger kant 
& klaar" toepassen bij droog weer. Voor een optimaal 
resultaat mag het tot 8 uur na toepassen niet regenen. Het 
te behandelen oppervlak moet droog zijn. De nippel op de 
voorzijde een kwartslag draaien. Spuit HG "groene aanslag
reiniger kant & klaar" gelijkmatig op het oppervlak, totdat 
deze goed bevochtigd is. Na gebruik de nippel weer een 
kwartslag draaien (OFF). 
Om groene aanslag voor lange tijd te voor komen raden 
wij aan om het oppervlak nog maals te behandelen met 
HG "groene aanslagreiniger kant & klaar" volgens boven
staande gebruiks aanwijzing.

Verbruik:
Ca. 2,5 m² per 500 ml op poreuze ondergronden.
Ca. 5 m² per 500 ml op nietporeuze ondergronden.

Tip: Voor het verwijderen van groene aanslag op grote 
oppervlakken raden wij HG "groene aanslag reiniger kant  
& klaar" in 5L jerrycan aan.

Aard van het preparaat: Vloeistof
Toelatingsnummer: 13228N
Werkzame stof: N,Ndidecyldimethylammoniumchloride: 
2,5 g/l

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Voor 
het beste resultaat, adviseren wij om HG  "groene 
aanslag reiniger kant & klaar" niet toe te passen bij een 
buitentemperatuur beneden 10°C. De werking van de 
HG  "groene aanslagreiniger kant & klaar" kan beïnvloed 
worden door andere vervuiling dan groene aanslag op 
het oppervlak. De werkzame stof hecht zich ook aan de 
vervuiling waardoor het niet volledig in kan werken op de 
groene aanslag. Voor terrassen van niet zuurgevoelige 
tegels zoals bijvoorbeeld grindtegels enz., die niet alleen 
vervuild zijn met groene aanslag wordt aangeraden deze 
eerst te reinigen met HG  "terrastegelreiniger" en gebruik 
HG  "extreem  krachtreiniger" (HG product 20) voor 
zuurgevoelige oppervlakken, zoals hardsteen/ blauwe steen, 
marmer enz. Daarna kan de HG "groene aanslagreiniger 
kant & klaar" toegepast worden om groene aanslag te 
voorkomen. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor 
mens en milieu te voorkomen. Inlichtingenblad aangaande 
de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag 
verkrijgbaar. Niet rechtstreeks op gras, bloemen of planten 
spuiten. Vorstvrij bewaren. P101- Bij het inwinnen van 
medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.

Gege vensblad medisch personeel is op te vragen via 
036 54 94 777 

Consumenten  in formatieblad is te verkrijgen op 
www.HG.eu
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