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De militaire begraafplaats van Champion

In Champion, België, heeft Horsemencare een uitgebreide test mogen uitvoeren. Tijdens de 
laatste evaluatie die na enkele jaren plaatsvond, bleek de prestatie van Horsemencare 
Steenprotectie te overtuigen. Een eervol pilot-project; waarvan tevens een video-verslag 
beschikbaar is.

De referenties

Horsemencare heeft de afgelopen jaren op een aantal serieuze projecten het bewijs mogen leve-
ren dat verdienen met duurzaam onderhoud loont. Als voorbeeld kunnen wij noemen:
• Sinds 2013 - Geluidswal A2 – Maarssen, Nederland
• Sinds 2014 - Arbour Hill Nationaal Monument – Dublin, Ierland
• Sinds 2013 - Militaire begraafplaats – Champion, België
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Verdienen met duurzaam onderhoud. Dat is de richting waar onze 
samenleving naar toe moet. Als je altijd blijft doen wat je altijd deed, krijg 
je wat je altijd kreeg. En die vlieger gaat zowel sociaal als vooral ook 
economisch niet meer op. Zeker in het domein van groene alg- en 
mosaanslag is het noodzakelijk om duurzame oplossingen serieus te nemen. 
Zowel op hout, steen als beton.  De internationale projecten bij 
parkeergarages, geluidsschermen, monumenten die met Horsemencare 
zijn uitgevoerd bevestigen: de duurzame oplossing is beschikbaar. 
De business case om met Horsemencare langduriger alg- en mosaangroei 
te voorkomen is relevant. De referenties en testresultaten geloofwaardig. 
Dat biedt professioneel onderscheid.

Horsemencare-technologie

Wax. De combinatie van beschermen en verzorgen vindt haar fundament in de wax-
technologie. Als uitgangspunt wordt de volledig natuurlijke wax genomen. 
Een organisch-biologische formule waarbij het eindproduct duurzaam de poriën 
van het oppervlak vult. Dat kan bij minerale oppervlakken, beton en hout. In geval van 
betonbescherming zijn microscopisch fijn gemalen glaspareltjes toegevoegd; zodanig dat 
ook de vulling van betonnen oppervlakken optimaal is. 

Veiligheid. Horsemencare kiest nadrukkelijk voor vertrouwde techniek in een 
doorontwikkelde vorm. Wij volgen de ECHA, CLP en REACH in hun solide aanpak en 
nadruk op veiligheid. Aldus kiest Horsemencare ervoor om op dit moment geen 
nano-techniek in haar producten toe te passen.

De praktische voordelen

• Vervuiling: Algen- en mossen kunnen zich vrijwel niet hechten aan het 
  oppervlak. Dat scheelt enorm in de vervuiling.
• Hydrofobering:  Horsemencare producten hebben waterafstotende eigenschappen.
• Ademen:  Horsemencare producten zijn niet-film vormend. 
• Esthetiek:  Horsemencare producten zijn vrijwel onzichtbaar – esthetiek 
  blijft gewaarborgd. 
  Horsemencare producten zorgen voor UV-bescherming.
• Eenvoud:   Applicatie is eenvoudig  – Horsemencare producten zijn melkachtige 
  vloeistoffen met een lage viscositeit die goed te spuiten zijn met 
  professionele spuitapparatuur. 

Het assortiment

Horsemencare heeft op basis van de wax-technologie drie productlijnen:

1) Hout  Bijv. Deckcare
2) Steen (minerale ondergronden)  Bijv. Steenprotectie
3) Beton  Bijv. Betonprotectie

De producten zijn specifiek geformuleerd en vooral ook getest op deze ondergronden.  
Zo beschikken wij over een test-rapport van het Brusselse WTCB - achterin deze brochure 
is het onverkorte rapport opgenomen.
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Hout is een prachtig bouwmateriaal. Denk aan houten steigers. Wij zien 
ook veel terrasdelen in de publieke ruimte. Houten banken. Vanwege de 
brede toepasbaarheid en het mooie uiterlijk wordt duurzaam buitenhout 
veel toegepast. Het gebruik van goede kwaliteit hout én de juiste be-
werking van het hout garandeert een lange levensduur. Maar vooral de 
dekdelen kunnen over de jaren heen verweren, vervuilen en vooral: glad 
worden door groene aanslag. Er zijn ontelbaar veel manieren en middelen 
om deze aanslag tijdelijk te verwijderen. Vervolgens is de verzorging van 
het materiaal vaak vrij traditioneel: beitsen of coaten. Veelal oplosmiddel-
houdende materialen. Horsemencare zet met Deckcare in op een 
duurzame, natuurlijke oplossing. 

Deccare-technologie

Wax. Na het reinigings- en herstelproces is het hout klaar voor bescherming en 
verzorging. Deckcare is een vloeibare wax waarmee het hout geïmpregneerd wordt. 
Na droging zijn de poriën van het hout gevuld. Dit heeft als effect dat algen en mossen 
vrijwel geen vat krijgen op het oppervlak. De waxlaag werkt daarnaast tevens 
hydrofoberend en geeft UV-bescherming.

Veiligheid. Horsemencare kiest nadrukkelijk voor vertrouwde techniek in een door-
ontwikkelde vorm. Wij volgen de ECHA, CLP en REACH in hun solide aanpak en nadruk 
op veiligheid. Aldus kiest Horsemencare ervoor om op dit moment geen nano-techniek 
in haar producten toe te passen. Omdat de droge waxlaag zich in de poriën van het 
oppervlak bevindt, is er geen gevaar voor gladheid.

De praktische voordelen

• Vervuiling: Algen en mossen kunnen zich vrijwel niet hechten aan het 
  oppervlak. Dat scheelt enorm in de vervuiling.
• Hydrofobering:  Deckcare heeft een waterafstotende eigenschap.
• Ademen:  Deckcare is niet-fi lm vormend. 
• Esthetiek:  Deckcare is vrijwel onzichtbaar – esthetiek blijft gewaarborgd. 
  Deckcare zorgt voor UV-bescherming.
• Eenvoud:   Applicatie is eenvoudig  – Deckcare is een melkachtige 
  vloeistof met een lage viscositeit die goed te spuiten is met 
  professionele spuitapparatuur.

Business case Deckcare

Om tot een juist vergelijk te komen, is het van belang de huidige materiaal- en behandel-
keuze goed in kaart te brengen. Daartoe zijn ook de Veiligheidsdatabladen van groot 
belang. Uiteindelijk wegen met name de volgende aspecten zwaar mee in de 
business case van Deckcare:
• Besparing op algenverwijderen
• Duurzame biologische bescherming in plaats van chemie
• Duurzame natuurlijke verzorging in plaats van chemie

Deckcare
 Horsemencare voor buitenhout
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DECKCARE is een transparante watergedragen impregneer wax, die wordt ingezet 
voor het impregneren en beschermen van buitenhout. Uitsluitend gemaakt van 
natuurlijke grondstoffen. Verzorgt het hout en beschermt tegen algen aangroei.

TOEGEVOEGDE WAARDE

• Duurzaam
• Waterafstotend
• Reduceert vuilaanhechting
• Verhoogd Veiligheid (minder gladheid)

Geschikt voor buitenhout dat blootstaat aan uitdagende omstandigheden.

Dampdoorlatend: laat het hout ademen.

Perfect geschikt voor een authentieke bescherming van buitenhout.

TYPE HARDHOUTSOORTEN

Geschikt voor exotische hardhoutsoorten zoals:
• Teak, Bankirai, Iep, Padouk, Azobé, Afzelia
• Speciaal aangeraden voor Red Cedar

Attentie: niet geschikt voor het gebruik op oppervlakken die voorzien zijn van een afsluitende
(film-vormende) coating.

EIGENSCHAPPEN

• Uitstekende penetratie in de poriën door de fijne wax-emulsie
• Bescherming tot in de poriën van het hout
• Vrijwel geen hechting van algen en mossen
• Beschermd de oorspronkelijke uitstraling van het hout: kleurbehoud
• Gereed voor gebruik
• Eenvoud in applicatie
• Ecologisch: geen siliconen of oplosmiddelen
• Dampdoorlatend: laat het hout ademen
• Na een aantal maanden kunnen weersomstandigheden het oppervlak een 
 klein beetje grijsachtig maken – maar dit is slechts miniem
• Verminderd reinigingsschade en verlengd de levensduur

www.horsemencare.com
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• Uiterlijk:  Melkachtige vloeistof
• Geur:  Lichte wax geur (natuurlijk) 
• Densiteit:  1
• PH-waarde:  9,4
• Viscositeit:  10’’ / DIN.4mm
• Droogtijden:  Stof vrij: 1 uur – 
  afhankelijk van ruwheid en porositeit oppervlak
• Geschikt voor gebruik: Na circa 24 uur
• Applicatie-condities: maximum 60% luchtvochtigheid 
  >50C -<250C (oppervlakte temperatuur)

VOORBEREIDING
Goed schudden voor gebruik en laat het product na het schudden minimaal 
5 minuten rusten. Alleen toepassen op een schoon oppervlak. Ingeval van algen 
en/of mos verontreiniging: eerst deze aangroei verwijderen met bijvoorbeeld 
een hogedruk spuit.

APPLICATIE
Het product is direct gereed voor gebruik. Grote oppervlakken kunnen met een 
lage druk spuit de eerste laag krijgen – kruisgewijs sprayen zodat werkelijk het 
hele oppervlak geraakt is. Aansluitend met een blokborstel of roller narollen, 
zodat de poriën van het hout geheel en goed gevuld zijn. Het advies is om mini-
maal 2 lagen te zetten. Iedere laag op identieke wijze aanbrengen. Na iedere laag 
beoordelen of het hout het materiaal goed heeft opgenomen; DECKCARE trekt in 
het hout. Voorkomen dat de melkachtige substantie niet meer intrekt. Houdt ook 
de oppervlakte temperatuur goed in de gaten.

Uw werkmateriaal (spuit, roller, borstel) kan met warm water gereinigd worden.

VERBRUIK
Eerste laag: 5-10 m2/liter – afhankelijk van ruwheid en porositeit 
  van het hout
Tweede laag:  10-20 m2/liter

De maximale bescherming is bereikt wanneer het oppervlak verzadigd is; het hout 
zal dan geen materiaal meer opnemen.

VERPAKKING EN OPSLAG
• Voor kleine objecten:  1L Spray
• Voor grote oppervlakken:  5L Jerrycan
• Houdbaarheid:  2 jaar in een ongeopende verpakking en 
  vorstvrije opslag

VEILIGHEID
DECKCARE is een volledig watergedragen product. Er zijn geen specifieke 
veiligheidsmaatregelen vereist. Wel altijd het veiligheidsdatablad raadplegen voor 
gebruik.

Deckcare
 Technische gegevens

C A R E



www.horsemencare.com



De kunst van het duurzaam beschermen. Nederland is nog steeds een echt 
‘baksteenland’. Ruwweg 70% van de Nederlandse gevels bestaat uit 
‘baksteen’ – een verzamelnaam voor vele soorten minerale ondergronden. 
Ook liggen er ontelbaar veel vierkante meters terras en stenen 
straatwerk in ons land. Steen. In de basis een mooi bouwmateriaal. 
Maar over de jaren heen is reiniging en bescherming vaak nodig. 
Vooral alg- en mosaangroei ontsieren. De traditionele aanpak is vaak vrij 
rudimentair: reinigen met hoge druk of stoom, eventueel toepassing van 
chemische of in het meest gunstige geval biologische algendoders en 
dan chemisch hydrofoberen. Volgens Horsemencare een kans voor
duurzame verbetering. Na de initiële reiniging kunnen zowel het 
beschermingsniveau, de onderhoudscyclus als de onderhoudsmethodiek 
met Steenprotectie verbeterd worden. Eenvoudig en bewezen (WTCB 
attest beschikbaar - opgenomen in deze brochure).

Steenprotectie-technologie

Wax. Na de traditionele reiniging is de minerale ondergrond klaar voor bescherming en 
verzorging. Steenprotectie is een vloeibare wax waarmee de minerale ondergrond 
geïmpregneerd wordt. Na droging zijn de poriën van de minerale ondergrond gevuld. 
Dit heeft als effect dat algen en mossen vrijwel geen vat krijgen op het oppervlak. 
De waxlaag werkt daarnaast tevens hydrofoberend en geeft UV-bescherming.

Veiligheid. Horsemencare kiest nadrukkelijk voor vertrouwde techniek in een door-
ontwikkelde vorm. Wij volgen de ECHA, CLP en REACH in hun solide aanpak en nadruk 
op veiligheid. Aldus kiest Horsemencare ervoor om op dit moment geen nano-techniek 
in haar producten toe te passen. Omdat de droge waxlaag zich in de poriën van het 
oppervlak bevindt, is er geen gevaar voor gladheid.

De praktische voordelen

• Vervuiling: Algen en mossen kunnen zich vrijwel niet hechten aan het 
  oppervlak. Dat scheelt enorm in de vervuiling.
• Hydrofobering:  Steenprotectie heeft een waterafstotende eigenschap.
• Ademen:  Steenprotectie is niet-fi lm vormend. 
• Esthetiek:  Steenprotectie is vrijwel onzichtbaar – esthetiek blijft gewaarborgd. 
  Steenprotectie zorgt voor UV-bescherming.
• Eenvoud:   Applicatie is eenvoudig  – Steenprotectie is een melkachtige 
  vloeistof met een lage viscositeit die goed te spuiten is met 
  professionele spuitapparatuur.

Business case Steenprotectie

Om tot een juist vergelijk te komen is het van belang de huidige materiaal- en 
behandelkeuze goed in kaart te brengen. Daartoe zijn ook de Veiligheidsdatabladen 
van groot belang. Uiteindelijk wegen met name de volgende aspecten zwaar mee 
in de business case van Steenprotectie:
• Besparing op algenverwijderen
• Duurzame biologische bescherming in plaats van chemie
• Duurzame natuurlijke verzorging in plaats van chemie

Steenprotectie
 Horsemencare voor 
 minerale ondergronden
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TOEGEVOEGDE WAARDE

• Duurzaam
• Waterafstotend
• Reduceert vuilaanhechting
• Belemmerd alg- en mosaangroei

Geschikt voor gevels, monumenten en terrassen die blootstaan aan uitdagende omstandigheden.

Dampdoorlatend: laat het oppervlak ademen.

Perfect geschikt voor een volledig transparante afwerking: behoudt van oorspronkelijke uitstraling.

Na behandeling lange tijd geen noodzaak meer om met hogedruk te reinigen. Dat scheelt werk en 
voorkomt schade.

STEENSOORTEN

Geschikt voor minerale ondergronden zoals:
Kalksteen, Zandsteen, Arduin, Marmer, Stenen, Cement stenen, Terracotta.

Speciaal geschikt voor Blauw hardsteen: Steenprotectie geeft kleurbehoud en beschermd tegen UV.

EIGENSCHAPPEN

• Volledig ademend -  dampdoorlatend
• Niet filmvormend -  vrijwel onzichtbaar
• Vult de poriën van het steen (vrijwel geschikt voor alle soorten) waardoor regenwater, 
 luchtvervuiling maar vooral ook algen en mossen zich langdurig niet aan het oppervlak 
 kunnen hechten
• Volledig watergedragen – 0% oplosmiddelen
• Vrij van siliconen-olie 

www.horsemencare.com
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• Uiterlijk:   Melkachtige vloeistof
• Densiteit:  1,06
• Viscositeit:  12”/DIN.4mm
• PH-waarde:  9,4
• Geur:  Zwakke waxgeur
• Verkleuring:  Geen

VOORBEHANDELING
Voor toepassing het oppervlak eerst regulier reinigen met hogedruk, stoom en/of 
algenverwijderaar.

VERWERKING
Het product is direct gereed voor gebruik. De jerrycan dient een aantal minuten 
goed geschud te worden, zodat er een homogene vloeistof ontstaat. Na schudden 
de impregneerwax een paar minuten laten rusten. Grote oppervlakken kunnen met 
een lagedruk spuit de eerste laag krijgen – kruisgewijs sprayen zodat werkelijk 
het hele oppervlak geraakt is. Aansluitend met een blokborstel of roller narollen, 
zodat de poriën van het oppervlak geheel en goed gevuld zijn. Het advies is om 
minimaal 2 lagen te zetten. Iedere laag op identieke wijze aanbrengen. Na iedere 
laag beoordelen of het hout het materiaal goed heeft opgenomen; 
STEENPROTECTIE trekt in het oppervlak. Voorkomen dat de melkachtige 
substantie niet meer intrekt. Houdt ook de oppervlakte temperatuur goed in de 
gaten. Na verdampen van het water krijgt het geïmpregneerde oppervlak een 
laagje natuurlijke wax.

DROOGTIJDEN
• Stofdroog:  30 minuten
• Belasting:  na 24 uur bij relatieve luchtvochtigheid van 60%
• Applicatietemperatuur: 5-200 Celsius – 
   niet in volle zon op te warme oppervlaktes verwerken
• Praktisch rendement: Laag 1 = 5-10m2

   Laag 2 = ½ Laag 1
• Applicatiewijze:  Blokborstel, roller, airless
• Reiniging:  Water
• Verwijderen:  Eenvoudig verwijderbaar met alkalische 
   reiniger Horsemencare

VERPAKKING EN OPSLAG
• Verpakking:  5L Jerrycan
• Houdbaarheid:  2 jaar in gesloten verpakking  
   Droge en vorstvrije opslag
   Buiten bereik van kinderen houden

VEILIGHEID 
De impregneerwax is volledig natuurlijk, vrij van oplosmiddelen en behoeft aldus 
geen speciale veiligheidsvoorschriften. Wel adviseren wij altijd om kennis te 
nemen van het veiligheidsinformatieblad.

Steenprotectie
 Technische gegevens
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Algaangroei is een gekend probleem op beton. Naast de esthetische 
aspecten is gladheid een belangrijk argument om met regelmaat de algen 
te laten verwijderen. Ook wordt in toenemende mate erkend dat zowel 
alg als schoonmaakprotocol schadelijk zijn voor de constructie. Om die 
reden is Horsemencare Betonprotectie ontwikkeld: een impregneerwax 
die de poriën van het beton vullen – en daarmee niet alleen hydrofoberen 
maar juist ook algenaangroei voorkomen.

Betonprotectie-technologie

Wax. Na de traditionele reiniging is de minerale ondergrond klaar voor bescherming 
en verzorging. Betonprotectie is een vloeibare wax waarmee de minerale ondergrond 
geïmpregneerd kan worden. Specifiek voor deze toepassing zijn zeer fijngemalen 
glaspareltjes aan de formule toegevoegd – dat geeft de zekerheid dat na droging de 
poriën van het beton zijn gevuld. Dit heeft als effect dat algen en mossen vrijwel geen 
vat krijgen op het oppervlak. De waxlaag werkt daarnaast tevens hydrofoberend en geeft 
UV-bescherming.

Veiligheid. Horsemencare kiest nadrukkelijk voor vertrouwde techniek in een door-
ontwikkelde vorm. Wij volgen de ECHA, CLP en REACH in hun solide aanpak en nadruk 
op veiligheid. Aldus kiest Horsemencare ervoor om op dit moment geen nano-techniek 
in haar producten toe te passen. Omdat de droge waxlaag zich in de poriën van het 
oppervlak bevindt met daarbij de microscopisch kleine glaspareltjes, helpt dit tevens 
om de stroefheid van de ondergrond te ondersteunen.

De praktische voordelen

• Vervuiling: Algen en mossen kunnen zich vrijwel niet hechten aan het 
  oppervlak. Dat scheelt enorm in de vervuiling.
• Hydrofobering:  Betonprotectie heeft een waterafstotende eigenschap.
• Ademen:  Betonprotectie is niet-film vormend. 
• Esthetiek:  Betonprotectie is vrijwel onzichtbaar – esthetiek blijft gewaarborgd. 
  Betonprotectie zorgt voor UV-bescherming.
• Eenvoud:   Applicatie is eenvoudig  – Betonprotectie is een melkachtige 
  vloeistof met een lage viscositeit die goed te spuiten is met 
  professionele spuitapparatuur.

Business case Betonprotectie

Om tot een juist vergelijk te komen is het van belang de huidige materiaal- en 
behandelkeuze goed in kaart te brengen. Daartoe zijn ook de Veiligheidsdatabladen 
van groot belang. Uiteindelijk wegen met name de volgende aspecten zwaar mee 
in de business case van Betonprotectie:
• Besparing op algenverwijderen
• Duurzame biologische bescherming in plaats van chemie
• Duurzame natuurlijke verzorging in plaats van chemie

Betonprotectie
 Horsemencare voor beton
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Betonprotectie is een natuurlijke impregneerwax vermengd met zeer fijngemalen glasdeeltjes 
voor beton die hydrofobeert en aangroei van algen en mossen belemmerd.

TOEGEVOEGDE WAARDE

• Duurzaam
• Waterafstotend
• Reduceert vuilaanhechting
• Belemmerd alg- en mosaangroei

Geschikt voor betonnen bouwwerken die blootstaan aan uitdagende omstandigheden.

Dampdoorlatend: laat het oppervlak ademen.

Perfect geschikt voor een volledig transparante afwerking: behoudt van oorspronkelijke 
uitstraling.

Na behandeling lange tijd geen noodzaak meer om met hoge druk te reinigen. 
Dat scheelt werk en voorkomt schade.

BETONSOORTEN

Geschikt voor alle betonsoorten zoals:
Colloïdaal beton, Hoge Sterkte beton, Kleurbeton, Lichtbeton, Normaal beton, Schoon beton.

Speciaal geschikt voor schoon beton: Betonprotectie voorkomt juist hier alg- en mosaangroei.

EIGENSCHAPPEN

• Volledig ademend -  dampdoorlatend
• Niet filmvormend -  vrijwel onzichtbaar
• Vult de poriën van het beton (vrijwel geschikt voor alle soorten) waardoor regenwater, 
 luchtvervuiling maar vooral ook algen en mossen zich langdurig niet aan het 
 oppervlak kunnen hechten
• Volledig watergedragen – 0% oplosmiddelen
• Vrij van siliconen-olie 
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• Uiterlijk:  Melkachtige vloeistof
• Densiteit:  1,06
• Viscositeit:  12”/DIN.4mm
• PH-waarde:  9,4
• Geur:  Zwakke waxgeur
• Verkleuring:  Geen

VOORBEHANDELING
Voor toepassing het oppervlak eerst regulier reinigen met hogedruk, stoom en/of 
algenverwijderaar.

VERWERKING
Het product is direct gereed voor gebruik, maar de zeer fi jngemalen glasdeeltjes 
bevinden zich op de bodem van het blik. Het blik dient daarom een aantal minuten 
goed geroerd te worden, zodat er een homogene vloeistof ontstaat. Na roeren de 
impregneerwax een paar minuten laten rusten. Grote oppervlakken kunnen met 
een lagedruk spuit de eerste laag krijgen – kruisgewijs sprayen zodat werkelijk 
het hele oppervlak geraakt is. Aansluitend met een blokborstel of roller narollen, 
zodat de poriën van het oppervlak geheel en goed gevuld zijn met wax en de zeer 
fi jngemalen glasdeeltjes. 
Het advies is om minimaal 2 lagen te zetten. Iedere laag op identieke wijze 
aanbrengen. Na iedere laag beoordelen of het beton het materiaal goed heeft 
opgenomen; BETONPROTECTIE trekt in het oppervlak. Voorkom dat de 
melkachtige substantie niet meer intrekt. Houdt ook de oppervlakte temperatuur 
goed in de gaten. Na verdampen van het water krijgt het geïmpregneerde 
oppervlak een laagje natuurlijke wax.

DROOGTIJDEN
• Stofdroog:  30 minuten
• Belasting:  na 24 uur bij relatieve luchtvochtigheid van 60%
• Applicatietemperatuur 5-200 Celsius – 
   niet in volle zon op te warme oppervlaktes verwerken
• Praktisch rendement: Laag 1 = 5-10m2

   Laag 2 = ½ Laag 1
• Applicatiewijze Blokborstel, roller, airless
• Reiniging  Water
• Verwijderen:  Eenvoudig verwijderbaar met alkalische 
   reiniger Horsemencare

VERPAKKING EN OPSLAG
• Verpakking:  2 ½ L Blik (grootverpakking op aanvraag beschikbaar)
• Houdbaarheid:  2 jaar in gesloten verpakking  
   Droge en vorstvrije opslag 
   Buiten bereik van kinderen houden

VEILIGHEID 
De impregneerwax is volledig natuurlijk, vrij van oplosmiddelen en behoeft aldus 
geen speciale veiligheidsvoorschriften. Wel adviseren wij altijd om kennis te 
nemen van het veiligheidsinformatieblad.

Betonbescherming
 Technische gegevens
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De beschreven prestaties zijn gedaan na diverse testen en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. 
Niettemin liggen de omstandigheden van de feitelijke toepassing buiten ons gezichtsveld en kunnen 

wij dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om productwijzigingen door te voeren. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze brochure.

 Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens

Op deze plaats plakt
de Horsemencare Dealer zijn adresgegevens.

Ontbreekt deze sticker? Mail dan naar:

 info@horsemencare.com

Natuurlijk verbond tegen algaanslag

oplosmiddelVRIJ
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