®
PRODUKTBESKRIVELSE
Neutralon Algemiddel er det eneste dansk-producerede produkt mod algevækst, som er godkendt.

ANVENDELSE
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader såsom cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, EPDM,
PVC og TPO.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det koncentrerede produkt må ikke tømmes
direkte i kloakafløb. Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloaksom er tilkoblet rensningsanlæg. Afdæk jord omkring det
behandlede hus ved spraypåføring for at forhindre væsken i at nå jordoverfladen.
Hvis overfladen, som skal behandles, er meget tilgroet af alger, anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet. Overfladen skal
være tør inden påføring af Neutralon. Neutralon anvendes i forholdet 1 del Neutralon : 9 dele vand som påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Af 1 L
Neutralon fås 10 L opblandet opløsning, som rækker til 50-60 m2 overflade. Inden påføring afdækkes buske og træer med plast eller presenning for at
opsamle eventuel afdrift/ afløb. Alt overskud af Neutralon skal opsamles og bortskaffes som kemisk affald. Temperaturen ved anvendelse af Neutralon
skal være minimum 5°C, og overfladen skal være fri af is og sne. Genbehandling efter behov – dog højst en gang årligt. Beskyttelsestøj og handsker skal
være af type nitril.

HIGHLIGHTS & EGENSKABER
•
•
•
•
•
•
•

Dansk godkendt produkt
Effektiv algerens
Hæmmer nedbrydning af taget
Flot resultat
Billig vedligeholdelse
Misfarver ikke zink
Virker efter få dage

ANBEFALING
Vigtigt: Husk grundig omrøring af Neutralon, og foretag altid prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden af produkt og den
overflade, der ønskes behandlet.

TEKNISKE DATA
Rækkeevne: 		
Fortynding: 		
Blandingsforhold: 		
Emballage: 		
Holdbarhed: 		
Opbevaring: 		
Bortskaffelse: 		
			
Malkode (93): 		
VOC-MAX: 		

50-60 m2
Vand.
1:9 med vand.
25 og 1000 ltr.
2 år
Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affalds-håndtering (P501). Rester
skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
00-1
50 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/e (VB)): 130 g/l.

DEKLARATION
Algemiddel – reg nr.: 777-8. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Præparattype: Flydende koncentrat.
Indeholder: Propan-2-ol.
Hent seneste sikkerhedsdatablad på www.nowocoat-tagmaling.dk for yderligere information.

NEUTRALON ER
GODKENDT
AF MILJØSTYRELSEN

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 11.10.2018.
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