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Technische fiche

2020 D - Green

Op basis van natuurlijke ingrediënten
Gebruiksklaar

Gebruik: buiten
Vorm: waterig

Eigenschappen: D-Green is een doeltreffende en duurzame oplossing om buitenshuis groene aanslag te
verwijderen op houten oppervlakken en op steen.

D-Green bevat geen biocide, chloor of ammoniak (die de steen aantasten). Met dit product
kunnen algen worden verwijderd, korstmos, schimmels en andere biologische aantastingen
op steen, betonnen klinkers, minerale gevels, baksteen, arduinsteen, tuinmuren,
standbeelden, grafzerken, bloempotten in terracotta, tuinhout, houten en stenen terrassen

D-Green laat de steen stralen en verstevigt zelfs poreuze minerale materialen. Dit product is
zo doeltreffend dankzij een diepgaand impregnatie- en kristallisatieprocedure van minerale
stoffen. Daardoor wordt de doeltreffendheid verlengd na het aanbrengen. Het gebruik van
D-Green voorkomt op middellange termijn nieuwe aantastingen.
Wanneer u stenen oppervlakken schoonmaakt, is het van belang geen bijtende producten
te gebruiken en sterke basen, noch natriumhypochloriet (bleekwater), soda of potas. Dit tast
de steen aan. D-Green is niet bijtend. De pH is een gemiddelde base.

Geurloos.

Samenstelling: Plantaardige en minerale ingrediënten.

Water, abiëtinezuur, silicaatoplossing, xanthaangom, kaliumcarbonaat.
Bevat geen insecticide of biocide, noch oplosmiddel.
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Voorbereiding: Het oppervlak moet ontvet en idealiter stofvrij zijn (afborstelen met een zachte borstel, geen
staalborstel). Verwijder de groene aanslag (ophoping van mos).
Oppervlakken met een temperatuur lager dan 5°C kunnen niet worden behandeld.

Metalen, glazen (ramen, brillen, autoruiten...), aluminium en gelakte oppervlakken
beschermen. Bij spatten onmiddellijk overvloedig spoelen met water.

D-Green is kleurloos. Wij raden u echter aan het product eerst te testen om ongewenste
effecten te voorkomen. Het kan een licht witachtige schijn achterlaten.

Vuil en vetvlekken doeltreffend verwijderen met de Allesreiniger van Galtane ref. 2010.

Gebruiksaanwijzing: Contact met de ogen vermijden (brilglazen dienen ook tegen spatten te worden beschermd.
Bij spatten onmiddellijk overvloedig spoelen met water).

D-Green is gebruiksklaar. Aan te brengen met een borstel (inwrijven) of door verstuiving
met een tuinverstuiver. D-Green wordt in één keer aangebracht, bij droog weer op een
droge of lichtjes vochtige ondergrond. Na vier dagen het behandelde oppervlak afspoelen
(lage druk, geen water onder hoge druk spuiten). In geval van terugkerende of hardnekkige
aantasting, de behandeling herhalen.

Niet aanbrengen bij vriesweer!

Rendement: 5 tot 10 m²/l per laag, volgens de absorptie.

Reiniging gereedschap: Overvloedig met water.

Voorzorgen en opslag: Contact met de huid en de ogen vermijden (alkalisch middel). In geval van contact met de huid of
de ogen, overvloedig spoelen met water. In geval van contact met de ogen, indien nodig een
arts raadplegen.

Koel, vorstvrij en donker bewaren. Wees waakzaam voor eventuele allergieën. Resten in een
containerpark deponeren. Natuurlijke producten dienen ook buiten het bereik van
kinderen bewaard te worden. Lange houdbaarheid bij kamertemperatuur.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze
verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in
geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel
als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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