Röfix Algenkiller
Röfix Algenreiniger
Wettelijke info

Toepassingsgebieden

Materiaalbasis
Eigenschappen

Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatiebladen worden
opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve
landen en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS…) en de Röfix
handboeken.
Kant en klare, transparante vloeibare oplossing voor het saneren van gevels en andere oppervlakken met
algen, mossen, en schimmels. Algenkiller is voor buitengebruik en kan toegepast worden op thermische
gevelisolatiesystemen (geen ontbinding).
Fungiciden en algicide
• Niet giftig
• Geurloos
• Zonder oplosmiddelen
• Eenvoudige verwerking

Verwerking

Gebruiksvoorwaarden

Ondergrond
Verwerking

Opmerkingen
Gevarenaanduiding
Bewaring

Gedurende de verwerking en droging mag de omgevings- en of oppervlaktetemperatuur niet lager zijn dan +
5°C en niet boven de + 30°C zijn. Het product dient in elk geval droog te zijn vóór eventuele vorst. Niet toepassen bij direct zonlicht en bij regen.
Alle ondergronden moeten droog, stofvrij, vorstvrij, absorberend, vlak, vrij van uitbloeiingen en voldoende
ruw zijn.
Röfix Algenkiller is klaar voor gebruik. Stap 1: breng de algenkiller met een kwast aan op het oppervlakt en
laat gedurende 12 à 16 uur inwerken. Na een inwerktijd van 12 a 16 uur, spuit en borstel het oppervlak
schoon. Stap 2: breng na het drogen van het gereinigde oppervlak opnieuw Röfix Algenkiller aan. Stap 3:
opnieuw na een droogtijd van 12 tot 16 uur kan een afwerkingslaag (bv. gevelverf ) aangebracht worden met
algenwerende eigenschappen.
Het is aan te bevelen om na het ontmossen en reinigen een afwerking aan te brengen die ook algenwerend is.
Bij zogoed als alle RÖFIX afwerkingslagen (verven en sierpleisters) is dit mogelijk.
Gedetailleerde informatie vindt u op de veiligheidsfiche. Enkel verpakkingen zonder resten recycleren.
Koel, vrij van vorst en goed afgesloten bewaren. Bewaren gedurende ca. 12 maanden.

SAP-artikelnummer
Verpakkingswijze

2000148048

Eenheid per pallet
Eenheid per pallet(CH)
Hoeveelheid per eenheid
Verbruik
Gebruiksinstructies
pH-waarde
Brandweerstand
Algmene richtlijnen:

60 EH/Pal.
60 EH/Pal.
10 kg/EH
0,1- 0,2 kg/m²
Gebruikswaarden zijn richtwaarden en hangen sterk af van de ondergrond en de verwerkingstechniek.
ca. 6
Niet ontvlambaar
Met dit informatieblad verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid.
De informatie op dit technisch informatieblad stemt met onze huidige kennis en praktische gebruikservaring
overeen.
De informatie werd zorgvuldig en nauwgezet opgesteld, echter onder voorbehoud van juistheid en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor de verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie alleen motiveert geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaat de klant in principe niet van
zijn plicht om het product zelf te controleren op zijn geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel.
Onze producten worden, net als alle grondstoffen die erin zijn bevat, voortdurende gecontroleerd, waardoor
een constante kwaliteit gewaarborgd is.
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Röfix Algenkiller
Röfix Algenreiniger

Onze technische adviesdienst staat te uwer beschikking in geval van vragen met betrekking tot het gebruik en
de verwerking en voor demonstratie van onze producten.
De actuele stand van onze technische informatiebladen vindt u op onze website of kan op het nationale kantoor worden opgevraagd.
Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatie bladen worden
opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve
landen (handboek ETICS IVP, etc.) en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB,
IVP- ETICS…) en de Röfix handboeken.
Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke veiligheidsinformatiebladen terug. Deze
veiligheidsinformatiebladen moeten vóór gebruik worden doorgelezen.
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