TECHNISCHE
PRODUCTBESCHRIJVING

LAMOX

toelatingsnummer:

712B

BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG
TOEPASSINGEN

LAMOX wordt gebruikt voor het verwijderen van groene aanslag op tegelpaden, tuinmeubelen, grafzerken, muren, ramen daken, opritten,
enz. LAMOX wordt altijd verdund toegepast en is volledig zelfwerkend. Tast geen latexverf, lak, aluminium, zink, metaal, glas en kunststof
aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij voorkeur bij droog weer LAMOX spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 10% (100ml/liter water). Niet naspoelen.
RAMEN VAN SERRES: Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 10% (100ml/liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen,
vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Behandelingen kunnen ook nog tot kort voor het
planten worden uitgevoerd omdat er geen schadelijke dampwerking is.
Om groenaanslag te voorkomen spuit u 10% LAMOX (100ml/liter water) op de ramen, niet naspoelen. Door deze wijze van toepassen
wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegengegaan.
Opgelet ! Niet op planten spuiten! Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS
•
•
•
•
•
•

uitzicht: heldere vloeistof			
kleur: wit					
reuk: kenmerkend						
houdbaarheid: vorstvrij bewaren
stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking			
verpakking: 1 ltr, 5 ltr , 10 ltr en 25 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED

harde oppervlakken (buiten)

GEBRUIKSMETHODE

sproei/extraktie

drukreiniging

manuele reiniging

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.
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