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BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG 

OMSCHRIJVING: 

• Gebruiksklaar product voor de bestrijding van algen,

zwammen en korstmossen op alle buitenoppervlakken.

• Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt

door de groene aanslag.

• Beschadigt de ondergrond niet.

GEBRUIK: 

• Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, algen en

zwammen op alle buitenoppervlakken zoals tegels, leien,

gevels, vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze

dakbanen met leislag, bitumen leien, …

VERWERKING: 

• Tijdens verwerking mag de temperatuur tussen +3 en

+27°C zijn.

• Verwijder eerst alle overtollige aanslag met de hand of

een hogedrukreiniger.

• Breng IKOpro Stop Groene Aanslag overvloedig aan

met een borstel of verstuiver om overblijvende sporen

en resten te vernietigen.

• Laat het product voldoende lang inwerken tot de

aanslag een grijszwarte kleur krijgt.

• Bij aanhoudende groei de behandeling herhalen.

NIET SPOELEN. 

• Verwijder dode resten van algen en korstmossen met

een harde borstel.

VERBRUIK: 

• Afhankelijk van de mate van de groei:

5-10 m²/L 0,1 tot 0,2 L/m² 

REINIGEN: 

• Water

VERPAKKING: 

• Bus van 5L en 25L

OPSLAG: 

• In goed gesloten verpakking bewaren. Buiten bereik

van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en

drinkwaren en van diervoeder. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

• Goedkeuringsnr 1000B : Stop Groene Aanslag bevat

2% Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammonium Chloride

(CAS 63449-41-2)

• Voorkom dat het product in de riolering of het

oppervlaktewater terechtkomt.

• Voor meer informatie lees het

veiligheidsinformatieblad (eenvoudig verkrijgbaar op

aanvraag).

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare 

waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige 

kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in 

overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en 

dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste 

wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de 

gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan 

geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid 

voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete 

omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … 

IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet 

aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere 

schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent 

de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen 

steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een 

exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op 

www.ikopro.com . 
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