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Omschrijving
  Kant en klaar product. Voorkomt, bestrijdt en verwijdert groene aanslag, schimmels en algen.

Toepassing
  

  

  

  

 

 

Binnen- en buitengebruik. Kan op alle ondergronden worden toegepast.

 • Geeft  na werking het oorspronkelijke aspect van de ondergrond weer en laat eventueel schil-
deren toe zonder mogelijke verdere nevenwerkingen.

 • Saneert gevels, muren, daken, hout of metaal constructies, PVC, stoepen, grafstenen, terraste-
gels, tuinmeubilair, beton, baksteen, blauwe steen, leisteen, silex tegels, enz.

 • Ook geschikt om groene aanslag, schimmels  en algen te vernietigen in binnenruimten zoals
kelders, badkamers, W.C., loodsen, enz.

Eigenschappen
 • Curatief en preventief
 • Ter bestrijding van schimmels (Aspergillus Niger), gisten (Candida Albicans) en

algen binnen en buiten.
 • Is niet toxisch onder normale gebruiksvoorwaarden en is geschikt om lokalen als

melkerijen, bakkerijen, slachthuizen, enz. te ontsmetten.
 • Bevat biocide stoffen met breed werkingsspectrum.

Toelatingsnummer
 10418B

Voorbereiding
Groene aanslag, schimmels, algen en andere parasieten zoveel mogelijk verwijderen met borstel, 
krabber, enz.

Gebruik
 •  Polyfilla Pro S705 aanbrengen op een droge ondergrond, min. 24 uur laten inwerken 

(desnoods de behandeling herhalen). Droog afborstelen zodat eventuele restanten van groene 
aanslag, schimmels en algen verwijderd worden. 

 •  Naspoelen is niet vereist, wat voor een verlengde werking zorgt.
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Technische gegevens
 •  Densiteit bij 20°C : 1 ± 0,05 kg/l
 •  Kleur : Kleurloos
 •  Toepassingsmateriaal : borstel en rol
 •  Aard van het preparaat : AL - gebruiksklaar
 •  Reiniging van materiaal : Water
 •  Verwerkingstemperatuur : Min. 5°C – max. 30°C
 •  pH waarde : ± 9 
 •  Theoretisch rendement :  4 à 8 m²/l afhankelijk van de ruwheid, structuur en porositeit 

van de ondergrond
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Afwerking
 Na de behandeling zijn de ondergronden klaar om te schilderen indien gewenst.

Droogtijd
 Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.
 • Droog : 30 min
 • Overschilderbaar: 24 uur

Verpakking
 5L Jerrycan

Opslag en houdbaarheid
  Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een

temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking.

Samenstelling
 • Werkzaam bestanddeel: Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl,

chloriden (CAS68424-85-1): 21g/L.
 • Oplosmiddel: water

Hygiëne en veiligheid
 Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
 Buiten bereik van kinderen houden.
     Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest
recente uitgave van technische informatie.


