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Voor de veilige verwijdering van schimmels en 
champignons 

 
(0,1l - 0,5l - 2,5l)
 

Gebruik Productgegevens 
 
Toepassingsgebied : 
 
Voor de bestrijding en desinfecteren van oppervlakkige 
schimmelaanslag, zonder chloorchemie. 
 
Technische eigenschappen.  

Licht vloeiende vloeistof  
 
Kleur: Kleurloos 

 
 
 
 

 
Ingrediënten:  

Gedenatureerde ethylalcohol (ethanol), Water, Cederhoutolie  
 
Verbruik : 
100 – 150 ml/m². 
 
Verdunning- en reinigingsmiddelen: Water  
 
Bewaring:  

Koel en droog bewaren. 
 Verwijdering volgens de lokale wettelijke bepalingen.  
 
Verwijdering: 

Volgens de lokale wettelijke voorschriften. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil 
meegegeven worden.  

Afvalcode EAK 07 07 04 

Waarschuwingen en veiligheidsadviezen:  

UN-nr. 1170.  
VCI/VbF  3A/B 
F Vlamteken 

R11 licht ontvlambaar.  
S2 Buiten het bereik van kinderen houden.  
S7 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken  
S16 Verpakking goed afgesloten houden.  
Uit veiligheidsoverwegingen een masker met gepaste beschermingsfilter gebruiken, om contact met 
schimmels te vermijden. Vermijd contact met de ogen en de huid.  
. 
 

Gebruiksaanwijzing :  
	
Verwerking:  
Schimmel op een groot oppervlak besproeien, laten drogen en het 
stof aansluitend afborstelen / wegzuigen. Werkwijze evt. herhalen. 
Zorg voor voldoende ventilatie. Bij intensieve aanslag, bovenste 
pleisterlaag verwijderen en indien mogelijk met kalk bepleisteren 
 
	
	
	
	

	
 Verpakkingen: 

 0.1l, 0.5l, 2.5l 
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