ATM 007

Productbeschrijving

•	Verwijdert mossen, korstmossen, (rode en andere) algen, bacteriën, schimmels, atmosferische
vervuiling, olieresten.
•	Reinigt met een blijvende werking.

Eigenschappen

• Preventief en curatief.
•	Langdurige bescherming.
•	Op waterbasis.
•	Reukloos en chloorvrij.
•	Hoog bevochtigingsvermogen.
•	Aanbevolen als voorbehandeling bij schilderwerk.
•	Heeft geen invloed op de kleur van de ondergrond.

Toepassingen

•	Buiten.
•	Gevels, daken, balkons, tegels, trappen, terrassen, monumenten, potten, coatings van
tennisterreinen...
•	Doeltreffende werking op natuursteen, baksteen, leien, dakpannen, shingles, beton,
vezelcement, pleister, kunststof...

Technische
kenmerken

Samenstelling: Op waterbasis.
Kleur: Zeer licht geel.
Ingrediënten: Benzalkoniumchloride en isothiazolinon.
Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 35°C.
Vlampunt: > 100°C.
Densiteit: 1,02 % ± 0,02.
Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.
Verpakkingen: 2,5 liter - contacteer ons voor andere verpakkingen.

Verwerkingsadvies

•	De voorschriften van de fabrikant in acht nemen.
•	Een geschikte beschermende uitrusting dragen (kledij, bril, rubberhandschoenen, masker...).
•	Het geconcentreerde product verdunnen met water (zie hoofdstuk ‘Verdunning’) en voorzichtig
mengen. Niet schudden.
•	Niet aanbrengen op glas of op een rieten dak.
•	Het oppervlak na het aanbrengen van de behandeling nooit afspoelen.
•	Bij warm weer de te behandelen oppervlakken eerst nat maken om ze af te koelen en laten
drogen.
•	Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor het gebruik het etiket en de informatie
over het product.
•	Het product niet verstuiven in de nabijheid van bloemen en planten.

Voorbereiding van
de ondergrond voor
curatieve behandeling
Verwerking

Waar mogelijk de ondergrond eerst afborstelen of afkrabben en loszittend vuil verwijderen.

Curatief: de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen tot mossen en dikke korstmossen goed met
het product doordrongen zijn.
• 48 uur wachten en afspuiten met een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar en minstens op 50 cm
afstand om het oppervlak niet te beschadigen).
• Of het oppervlak niet afspoelen en laten schoonregenen. Het effect zal na 10 tot 15 dagen
zichtbaar zijn.
Preventief: de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen op het volledig te behandelen
oppervlak.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

ANTIMOSREINIGER MET BLIJVENDE WERKING

Borstel, rol, verstuiver, inox verfspuit.

Rendement verdund
product

• Curatief: 5 m²/liter, of 125 m² voor 2,5 liter geconcentreerde ATM 007.
• Preventief: 5 m²/liter, of 250 m² voor 2,5 liter geconcentreerde ATM 007.
Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product door de
ondergrond geabsorbeerd wordt en van de manier waarop het wordt aangebracht.

Verdunning

•	Curatief: 1 deel geconcentreerde ATM 007 + 9 delen water, naargelang de mate van vervuiling.
• Preventief: 1 deel geconcentreerde ATM 007 + 19 delen water.

Gebruiksperiode

•	Ideale periode van april tot december.
•	Het mag niet regenen 12 uur vóór de behandeling en tot minstens 48 uur na de behandeling.

Reiniging
gereedschap

Met water, onmiddellijk na het gebruik.

Houdbaarheid

•	Minstens 2 jaar in de ongeopende originele verpakking.
•	Vorstvrij bewaren.
•	Het product niet in de gootsteen gieten, niet in waterlopen laten wegvloeien. De verpakkingen
niet hergebruiken.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten
op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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* Zelfde fabrikant

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.
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