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Technisch merkblad
Artikelnummer 89673

Algenverwijderaar
Zwaar geconcentreerd.

Toelatingsnummer
12243 N

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik
als middel ter bestrijding van:
a. bacteriën en gisten op plaatsen
waar eet- en drinkwaren worden
bereid, behandeld of bewaard;
echter met uitzondering van
melkwinningsapparatuur op de
boerderij;
b. bacteriën (exclusief
mycobacteriesporen) en gisten
alsmede trichophyton interdigtale in
ruimten bestemd voor het verblijf
van mensen;
c) bacteriën, schimmels en algen in
recirculerende koelwatersystemen
alsmede in proceswater en in
hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de
pasteuriseerinstallaties en overige
vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en
voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van het gestelde onder
“Doseringen en toedieningswijze”.
Het middel mag uitsluitend worden
toegepast met instemming van het
per locatie bevoegd gezag voor
kwalitatief waterbeheer;
d. groene aanslag.

aanslag: schoon oppervlak spuiten
met 2,5% oplossing.
Op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.: spuiten met
2,5 oplossing.
Gebruik als desinfectiemiddel
Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en
drinkwaren worden bereid, behandeld
of bewaard en voor algemeen gebruik
is de gebruiksconcentratie 4 ml per
liter water.
Gebruik in koelwatersystemen,
pasteuriseerinstallaties en overige
vormen van proceswater * Papieren kartonindustrie
Algemeen: het middel dient via een
unit te worden toegevoegd aan de
pulpwaterbassins.

Verpakking en opslag

Opmerking

Bovenstaande gegevens zijn aan de

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer
het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
Vorstvrij bewaren.
pH bij 1% oplossing: 7,1

hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld. Daar de toepassing en
verwerking buiten onze invloed liggen,
kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze
algemene verkoopsvoorwaarden
(VVVF).
Mocht u ze niet meer bezitten,
vraagt u dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren nl. uitsluitend
volgens deze voorwaarden.

Werkzame stof(fen)
Didecyldimethylammoniumchloride.

Toxicologische groep
Quaternaire ammoniumverbinding.

Gebruiksaanwijzing/toepassing

Gereedschap

Bestrijding van groene aanslag
DOSERING * Glasteelt; ter verwijdering van groene aanslag: oppervlak
grondig spuiten met 2,5% oplossing. Ter voorkoming van groene

Spuit, borstel, hogedruk-reiniger.

Verpakking
1 en 2,5 liter cans.
Opslag
Koel, gesloten, vorstvrij opgeslagen
minstens 2 jaar.

Bijzondere gevaren
Gebruik van het middel kan leiden tot
selectie van bacteriestammen, die er
resistent tegen zijn.

Veiligheid, ecologie en afval
Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
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