Miljøvenligt selvrensende rengøringsmiddel til fjernelse af mos og alger
Beskrivelse
 DERBINET NT er et miljøvenligt selvrensende rengøringsmiddel, der anvendes til fjernelse af mos og
alger, uden brug af intensiv skrubning.
DERBINET NT er baseret på en biologisk nedbrydelig enzymteknologi som er uskadelig for
mennesker, dyr og miljøet.

Fordele










Biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til fjernelse af mos og alger
Miljøvenligt alternativ til forurenende stoffer
Høj-koncentreret formel
Selvrensende, ingen mekanisk behandling er nødvendig
Kan bruges forebyggende
Miljøvenligt produkt uden opløsningsmidler og flygtige organiske forbindelser (VOCs)
Uskadeligt for mennesker, dyr og miljøet
Kan bruges på alle almindelige underlag.
Kan fås i 0,5 liters sprayflaske eller spand á 5 liter

Forbrug
Forbrug:
Tilbehør:
Skyl:
Anvendelse:
Aktivitet:

Afhængigt af situationen / overfladens beskaffenhed
Sprayflaske 0,5 liter
Med vand
Mellem + 5° / + 30° C på en tør overflade
Slutresultatet ses efter et par dage, afhængig af vejrforholdene.

Emballage

Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter.
Alle anførte værdier er nominelle og underlagt normale produktions tolerancer.

Spray:
Spand:

0.5 l
5l

Tekniske data
Udseende:
Densitet:
Flygtige stoffer (VOCs):

Transparent grøn og lugtfri
1 kg / l
0%

Opbevaring og transport
I lufttæt og original emballage, mellem + 5° C / + 30° C. Beskyttes mod sollys og frost.
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Brugsanvisninger
• Fjern snavs og affald fra overﬂaden. Må ikke anvendes i regnvejr.
• Kraftigt snavs: Anvend DERBINET NT ufortyndet
Normal tilsmudsning: Bland 1 del DERBINET NT med 2 dele vand
Lette tilsmudsning: Bland 1 del DERBINET NT med 3 dele vand
• Før du anvender DERBINET NT på et porøst underlag fugtes overﬂaden let med vand.
• Spray eller børst DERBINET NT på overﬂaden og lad det virke i 1 til 3 dage, indtil et synligt resultat er
opnået.
• I tørre perioder kan fugtning af overﬂaden være med til at aktivere produktet på en naturlig måde.
• Let børstning vil øge effektiviteten af det færdige resultat.
• Hvis en overﬂadebehandling evt. maling af taget, er planlagt, skylles overﬂaden med rigeligt vand forud for
anvendelse af DERBINET NT
• Hvis det er nødvendigt, gentages proceduren.
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