Gebruiksklaar product
ABBAclean is ontwikkeld om muren, gevels en daken te reinigen die zijn verontreinigd met micro-organismen
(mos, algen, korstmossen, rode sporen). Biologisch afbreekbaar 98%
EIGENSCHAPPEN
ABBAclean reinigt muren, gevels en daken tegen vervuiling en verwijdert micro-organismen (mos, algen, korstmossen, rode sporen). ABBAclean is zeer geschikt voor het reinigen van daken met gedeeltelijk sterke vervuiling. Deze behandeling is zeer geschikt als basisreiniging voor
schilderwerk of behandeling met ABBAmousses na 1 uur. ABBAclean wordt toegepast op:
Daken: terracotta-tegels, leien, vezelcement, enz.
Muren: allerlei soorten ruwbouw, steen en baksteen, enz.
Andere: patio‘s, monumenten, serres, paden, banken, tennisbanen, enz.

GEBRUIKAAANWIJZING
ABBAclean kan eenvoudig worden gesproeid of aangebracht met een kwast of roller. ABBAclean moeten worden toegepast op droge of vochtige ondergrond (ochtenddauw) en zonder risico van regen gedurende ten minste 24 uur en bij temperaturen van min. + 3 ° C. We raden aan om
Birchmeier-spuittoestellen te gebruiken (verkrijgbaar bij ons). In geval van hoge temperaturen met direct zonlicht, mag ABBAclean niet worden
gebruikt. (verdampingsrisico).
ABBAclean is zeer geschikt voor het reinigen van daken met gedeeltelijk sterke verontreiniging. Laat ABBAclean 4 tot 24 uur inwerken (afhankelijk van de porositeit en vervuiling van de ondergrond.)
- Op niet-poreuze oppervlakken moet ABBAclean worden afgespoeld alvorens het helemaal droog is.
- Op poreuze oppervlakken moet het product binnen max. 24 uur afgespoeld worden.
Gedurende deze tijd beschermen tegen regen. Behandel indien nodig met een borstel of spons. Spoel gereedschap na gebruik af met water.
Laat ABBAclean niet permanent op het oppervlak achter. Deze behandeling herhalen bij zwaar vervuild oppervlak. Bij vette vervuiling
adviseren wij ABBAskim. Voor een langdurige bescherming raden we aan om ABBAmousses of ABBAmousses plus op het gereinigde oppervlak
aan te brengen.
Verbruik: 1 liter per circa 5m2 / 0,2 liter / m2

VEILIGHEIDSSMAATREGELEN
Als ABBAclean 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 ABBAclean 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
Vervaardigd op basis van quaternair ammoniumzout in waterige oplossing. PH-waarde 10 Werkzame stof: quaternaire ammoniumverbinding,
benzyl C12-18-alkyldimethylchloride 23,5 mg / g
Verkoop:
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