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Voordelen
Werkt zeer preventief tegen ontwikkeling 
van nieuwe algen, schimmels en 
korstmossen

Zeer eff ectief

Voor beton, dakpannen, gevels en andere 
minerale of houten oppervlakken 

Productbeschrijving
Iso A-Clean is een reinigingsmiddel dat desinfecterend werkt op daken, 
gevels, klinkers en tegels. Iso A-Clean  wordt geleverd als concentraat. Dit 
concentraat moet worden verdund en kan worden gebruikt voor alle mogelijk 
reinigbare oppervlakken. Iso A-Clean is erg eff ectief, het desinfecteert alle 
gebieden waar algen, bacteriën en mossen groeien. En het werkt preventief 
tegen de vorming van nieuwe algen, mossen en korstmossen! 

Iso A-Clean is het standaard voorbehandelingsproduct voor het aanbrengen 
van de Iso Paint dakcoatings en impregneringen. Het is tevens ideaal voor 
het onderhoud en reiniging van reeds behandelde ondergronden.

Iso A-Clean kan worden toegepast op vele soorten ondergronden, zoals 
daken, gevels, tegels, klinkers en dergelijke. Meng 1 deel Iso A-Clean met 
25-50 delen water a� ankelijk van de mate van vervuiling. Laat de Iso A-
Clean oplossing 3-5 dagen inwerken om de vervuiling te verwijderen en het 
oppervlak te desinfecteren. Gebruik Iso A-Clean tijdens droge weersom-
standigheden.

Bescherm de huid en ogen door middel van handschoenen en een veiligheids-
bril. Gebruik de Iso A-Clean niet voor visvijvers en gelijksoortige omgeving-
en! Iso A-Clean mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. 

Dichtheid: 1,04 g/ml. Verbruik: Ca. 4-6 m2/l. Verdunning: Water. 
Applicatiecondities: Temperatuur vanaf 0°C. Applicatiemethode: Spuiten 
(lage-druk), kwasten. Opslag: Droog, vorstvrij en buiten bereik van kinderen. 
Omgeving: Het afval mag niet geloosd worden in het riool, maar moet 
worden afgevoerd naar een lokale stortplaats.
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