
   
 

V-COM CHEMICALS  Your chemical and industrial cleaning expert 
 

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen 
verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 316 05 67 

 
www.v-comchemicals.nl 

Algen en Groen Verwijderaar 
 
Algen en Groen Verwijderaar is een zeer efficiënt product op basis van quaternaire 
ammoniumverbindingen voor het verwijderen van algen en schimmels. 
 
• Eenvoudig te verwerken 
• Snel en langdurig resultaat 
• Lange preventieve werking 
• Toelatingsnummer 12267N 
 

Toepassing 
 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter 
bescherming tegen groene aanslag. Het behandelen 
van verharde oppervlakken en apparatuur naast 
watergangen bij bestrijding van groene aanslag is 
niet toegestaan. 
Dit middel is giftig voor vissen en andere 
waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de 
vloeistof het oppervlaktewater bereikt. 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Ondergrond reinigen, de te behandelen 
oppervlakken bevochtigen met de oplossing en 
minimaal 16 uur laten inwerken bij droog weer. Na 
de inwerktijd de ondergrond afspuiten met water, 
eventueel gebruikmakend van een borstel. 
Voor preventieve werking de ondergrond nogmaals 
behandelen en laten drogen. 
Product aanbrengen met een lage druk spuit. 
Het product toepassen in een concentratie van 1 op 
25 tot 1 op 100, afhankelijk van de vervuilingsgraad 
van de ondergrond. 
 
Theoretisch rendement 
5-8 m2 per oplossing (per liter oplossing). 
Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van 
het oppervlak en de vervuiling. 
 
Reiniging apparatuur 
Direct na gebruik met schoon water. 
 
Applicatie condities 
Minimale omgevingstemperatuur :   5 °C 
Minimale ondergrond temperatuur :    5 °C 
Maximale ondergrond temperatuur:  30 °C 

 

Kenmerken 
 
Dichtheid (SG), pH waarde 
Onverdund product  : ca 1,0 kg/l 
pH onverdund product  : ca. 9 
 
Verpakking 
12 X 1 liter in HDPE fles   
10 liter in HPDE can  
 
Houdbaarheid 
Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in een 
ruimte bij een temperatuur tussen 0°C en 30°C in 
onaangebroken, originele verpakking. 
 
Restanten 
Restanten van dit product dienen als chemisch afval 
behandeld te worden en mogen niet met het 
bedrijfs- of huishoudelijk afval meegegeven 
worden. 
Niet gereinigde verpakking als chemisch afval 
afvoeren. 
 
 

Veiligheidsinformatie 
 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, 
veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer 
informatie over de samenstelling, de meest actuele 
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-
veiligheidsinformatieblad (MSDS). 

 
 


