Terras Reiniging
WERKING
Het product is samengesteld op basis van originele geconcentreerde reinigingsmiddelen en bevat geen zuren, sulfaten, bleekwater of andere agressieve chemische
producten die gevaarlijk of corrosief voor metaal kunnen zijn.
Het product is klaar voor gebruik. Het reinigt in de diepte : beton, gekleurde beton, natuursteen, composiet, hout, terracotta, keramische tegels, steenslag, plastic ...
Het aanzicht van het behandelde oppervlak verandert niet.
Het product heeft geen invloed op de naburige planten, omdat het product niet toxisch is. Het is aanbevolen om gevoelige planten te beschermen.
Het product heeft GEEN reinigend effect op vlekken van het type : olie, vet, bandensporen, ... .
Het product is niet met anti-mosproducten te vergelijken. Traditionele anti-mos producten veroorzaken namelijk : een hoog waterverbruik, een hoog
energieverbruik en veel tijdverlies.
De anti-mosproducten die op de markt te vinden zijn, moeten borstelend, schrobbend of met gebruik van een hogedrukreiniger worden aangebracht. Deze
mechanische methode verwijdert mos maar beschadigt ook de behandelde oppervlaktes. Het merendeel van de verkrijgbare anti-mosproducten zijn sterk verdund
waardoor ze in de loop van de tijd hun efficiëntie verliezen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Indien nodig het oppervlak eerst borstelen.
Indien de oppervlakte bedekt is met een dikke laag mos, waterdichte aarde, teer of vastklevend vuil, is een hogedrukreiniging noodzakelijk.
Sproei daarna het oppervlak 1 keer met het product.
Daarna ... moet u niets meer doen. Door de kracht van de samenstelling en dankzij de samenwerking van ons product met de regen en de wind, zal de zelfreiniging
geleidelijk plaatsvinden tijdens de volgende maanden, de eerste effecten zullen reeds na 2-3 weken zichtbaar worden. Het zelfreinigend effect wordt geactiveerd
door de regen en de wind.
Het product is geen anti-mosproduct. Daarom heeft het wegvloeien van het product geen negatieve invloed op de omgeving bij een normale toepassing.
Vervuilingen zoals schimmel, korstmos, teer of olie worden niet beïnvloed door dit product. Deze moeten mechanisch worden verwijderd.
Indien het product alle 2 à 3 jaar is aangebracht, zal uw terras er zuiver en natuurlijk uitzien. In een boomrijke omgeving moet het product jaarlijks worden
aangebracht.
Het product is bestemd voor het onderhoud van terrassen op een zelfreinigende manier om de tijd en de natuurlijke vervuiling tegen te gaan.
Na het verwijderen van de vervuiling, is het aangeraden de ondergrond te beschermen, met een beschermend product (ook in ons assortiment, maar nog niet
meegestuurd).

TEST
Het is aan te raden om voor de behandeling eerst een test uit te voeren op een minder zichtbaar deel.

VERBRUIK
Verbruik: 1L voor ongeveer 3 m².

VOORZORGMAATREGELEN
Buiten bereik van kinderen bewaren
Niet gebruiken onder 5°C
Ogen en huid beschermen tijdens het gebruik. Draag handschoenen.
Ingeval van contact met de ogen: overvloedig spoelen met water.
Gereedschap met water reinigen.
Tegen vorst beschermen.

VERPAKKING
BESCHIKBAAR IN 5L EN 20L VERPAKKINGEN.

DE VOORDELEN
+ Het product aanbrengen en dan niets meer moeten doen
+ Zonder Wrijven (gemakkelijk)
+ Zonder Schrobben
+ Zonder hogedrukreiniger
+ Zonder water
+ Milieuvriendelijk

