Gebruiksklaar product
ABBAmousses is geschikt voor het duurzaam reinigen en onderhouden van gebouwen, zoals daken, muren,
gevels en voorkomt vele jaren aanslag van mos, algen, korstmossen en groene plaque.
ABBAmouses is een product zonder enig risico voor materialen. Biologisch afbreekbaar 98%.
EIGENSCHAPPEN
ABBAmousses vormt geen enkel gevaar voor de ondergrond en materialen waarop het wordt aangebracht, het kan op een breed scala van
materialen worden gebruikt:
Daken:
Klei en betonnen dakpannen, dakleien, tegelpaden op platte daken, Eternit, golfplaten, singels, alle soorten hout, metalen of doorschijnende tegels, koepels, enz.
Muren/Schermen:
alle soorten pleisterwerk, ruwbouw, breuksteen, bakstenen, planken, hout, metaal, plastic, patio‘s, monumenten, serres,
steegjes, banken, tennisbanen, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING
ABBAmousses wordt onverdund gespoten bij droog weer (minimaal + 3 ° C) of aangebracht met een kwast of roller. We raden Birchmeier-spuittoestellen aan (verkrijgbaar bij ons). In geval van hoge temperaturen met direct zonlicht mogen ABBAmousses niet worden gebruikt (verdampingsrisico).
Het oppervlak moet schoongeveegd worden (gebruik straatbezem). Verwijder dikkere mosformaties met een schraper. Voor zware vervuiling,
vooral de gevel, adviseren wij voorbehandeling met ABBAclean
Hoewel het niet gevaarlijk is voor de plantengroei, is het aan te raden om alle planten en vegetatie nabij de behandelingszone te beschermen.
Voorkom morsen in vijvers of beekjes, aangezien ABBA-mousses schadelijk kunnen zijn voor de waterfauna. Spoel gereedschap na gebruik af
met water.
Spoel het behandelde oppervlak nooit met water.
Verbruik: 		

1 liter per circa 5m2 / 0,2 liter / m2 afhankelijk van de porositeit en vervuiling van de ondergrond.

VEILIGHEIDSSMAATREGELEN
Wanneer ABBAmousses 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.				

GHS 07

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 ABBAmousses 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 oplossing. ABBAmousses bevat geen chloor, sulfaat of zuur. De oppervlakte-actieve
stoffen voldoen aan de criteria van de detergentia (ChemRRV) met betrekking tot afbreekbaarheid. Werkzaam bestanddeel: Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl C12-18 alkyldimethyl-, chloriden 24,5 g / l, PH waarde 8
Verkoop:
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