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Algemeen VGB-ALGENVERWIJDERAAR is een geconcentreerde vloeistof voor het 
bestrijden van micro-organismen en het doden van sporen.
De oplossing is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. 

Toepassing VGB-ALGENVERWIJDERAAR als middel ter bestrijding  tegen groene aanslag 
op tegelpaden,terrassen, parkeervakken,flagstones, grafzerken, muren en 
daken.
Als middel ter bestrijding van groene aanslag op ramen en andere
materialen in lege kassen, bemoste of beschimmelde kunststof of rieten daken.
Ook in te zetten als desinfectiemiddel in diverse openbare ruimten.

Technische

Specificaties

Verwerking Met VGB-ALGENVERWIJDERAAR kunt u groene aanslag verwijderen 
(ontmossen). De te behandelende oppervlakken moeten droog zijn. 
Minimale inwerktijd is 60 minuten.  
VGB-ALGENVERWIJDERAAR altijd verdunnen  (1:20 ) met water. 
Voor het reinigen van muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken,
ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.: spuiten of gieten met een oplossing van 10% 
VGB-ALGENVERWIJDERAAR (1:10 met water). 
Het gereinigde oppervlak niet naspoelen. 
Niet op planten spuiten of gieten. 
Dit middel is gevaarlijk voor vissen en waterorganismen.

VGB-ALGENVERWIJDERAAR is te verdunnen met water van 1:1 tot 1:30. 
De verdunning is afhankelijk van de soort en mate van de vervuiling. 
VGB-ALGENVERWIJDERAAR is een officieel toegelaten ontsmettingsmiddel 
(ontmosser) met toelatingsnummer 12240 N. Gebruik VGB-
ALGENVERWIJDERAAR alleen op een droge ondergrond en bij minimaal 24
uur droog weer.

VGB-ALGENVERWIJDERAAR is ook toegelaten als desinfectiemiddel voor het 
desinfecteren van  installaties, wanden, vloeren en ander apparatuur in de o.a. 
foodsector. 
Direct contact met levensmiddelen vermijden. Daarnaast ook te gebruiken in 
(sport) kantines. Horeca, keukens, bakkerijen, slagerijen etc. Sterk vervuilde 

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.  
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op 
aanvraag toe. 
Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.

Bladnr 1

Basisgrondstof Didecyldimethylammoniumchloride
Soortelijk massa ca.1,1 kg/ltr
Houdbaarheid onbeperkt
Opslag Droog 5-30 ° C
Kleur geel
Voorzorgmaatregelen niet toepassen in gesloten en slecht 

geventileerde ruimten, lees voor gebruik het 
veiligheidsinformatieblad, irriterend.
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oppervlakken dienen eerst grondig met een geschikt reinigingsmiddel schoon 
gemaakt te worden. 
Voor een optimaal resultaat inwerktijd van tenminste 5
 minuten aanhouden. Voor desinfectie een dosering van 1:40 met water 
aanhouden.

Verbruik afhankelijk van de toepassing

Verpakking 5 lit can.  

.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.  
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op 
aanvraag toe. 
Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.

Bladnr 2


	Verpakking	5 lit can.  

