Een gebruiksklaar product
Biologisch afbreekbaar (tot 98%). Decontaminatieproces voor de verzorging van poreuze buitenvloeren, bestrating.
Verwijdert permanent mos, groene plaque, korstmossen, algen en verschillende andere micro-organismen

TOEPASBAARHEID
ABBAsol is geschikt om schoon te maken en voor behoud van alle soorten vloeren zonder enige schade toe te brengen aan de oppervlakken.
Het kan op een breed scala aan materialen worden gebruikt: beton, bewerkte stenen, kiezels of graniet, straatstenen, terracotta, keramische
tegels, hout etc.

GEBRUIKSAANWIJZING
ABBAsol moet bij droog weer (minimaal +3°C) gebruikt worden. Bij grote hitte met directe zonbestraling moet ABBAsol niet toegepast worden
(verdampingsgevaar).
We bevelen twee toepassingsmethoden aan:
1.
Voorreiniging van de oppervlakken met hogedrukreiniging (wees voorzichtig, te hoge druk kan het oppervlak beschadigen). Vervolgens wordt ABBAsol onverdund toegepast. Het oppervlak moet vochtig zijn, maar geen plassen water. Bescherm het behandeldegebied 24 uur tegen de regen.
2.
Bevochtig het oppervlak (zonder een plas water te creëren). ABBAmousses kunnen eenvoudig worden gesproeid of aangebracht met
een kwast of roller. We raden aan om Birchmeier-borstels te gebruiken (verkrijgbaar bij ons). Bescherm het behandelde gebied 24 uur
tegen regen.
Spoel het behandelde oppervlak nooit met water.
Spoel gereedschap na gebruik met water. Voor een sneller resultaat kan het behandelde gebied worden geborsteld met een voorbehandeling
met ABBAclean. Als aanvullende productie kan ABsol hydrofuge of ABsol hydro-olefuge worden toegepast.
Verbruik: 1 Liter voor ongeveer 5m2 / 0,2 liter / m2 afhankelijk van de porositeit en vervuiling van de ondergrond.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Wanneer ABBAsol correct wordt toegepast, is het niet schadelijk. Neem de normale veiligheidsvoorschriften in acht.
LET OP!
H 315		
Veroorzaakt huidirritatie
H 319		
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
P 101		
Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand
P 102		
Buiten het bereik van kinderen houden
P 280		
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
P 301/P310
Bij onbedoelde inname: BEL ONMIDDELLIJK EEN antigifcentrum of een arts
P 305/P351/P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
		
Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk uit te doen zijn. Ga door met spoelen.
P401		
Verwijderd houden van voedingsmiddelen, dranken en diervoeders.

GHS07

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In de originele verpakking, beschermen voor bevriezing en hitte, meerdere jaren houdbaar. Uit de buurt van voedsel, drank en diervoedsel
bewaren.Niet opslaan in metalen containers i.v.m. oxydatie.
Verwijdering: Voorkom morsen in vijvers of beekjes, aangezien ABBAsol schadelijk kunnen zijn voor de waterfauna. Gedeeltelijk geleegde containers moeten worden teruggebracht naar het verkooppunt of afvoeren als chemisch afval. Lege containers kunnen als afval worden afgevoerd.
Houdbaarheid: In originele verpakking en in vorstvrije opslag, 5 jaar na productie datum (zie etiket).

SAMENSTELLING
Bereid op basis van quaternair ammoniumzout in waterige ammoniumoplossing. ABBAsol bevat geen chloor, sulfaat of zuur.
Werkzame stof: Quatemaire ammoniumverbindingen, Benzyl-C12-18-alkyldimethyl-, Chloride 18,8 mg / g, PH-waarde 7
Vervaldatum: In de originele verpakking 5 jaar vanaf productiedatum, vorstvrij bewaren.

Verkoop:

Gemaakt door:

PRODUCTEN

Biociide regulatie 528/2012

1, rue du 11 Novembre I F-85130 La Verrie
Tel +33 2 51 65 95 46 I Fax +33 2 41 75 89 08
e-mail: contact@abba-produits.com

02 / 2018

BESCHERMT GEBOUWEN

ABBA Nederland
Stayerhofweg 7 I NL-5861 EJ Wanssum
Tel. +31 478 795 100
www.abba-nederland.nl I info@abba-nederland.nl

