Sanosept Profi
productnummer: 10005

Specificatie
Sanosept Profi Is een milieu vriendelijk en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor
het verwijderen van mossen, gisten, schimmels en algen. Sanosept Profi werkt snel en is
ook te gebruiken op plaatsen waar geen zon kan of hoeft te komen. Sanosept Profi kan
1:30 worden verdund. Om gisten, schimmels, algen en mossen zeer goed te kunnen
verwijderen is de beste verdunning 1:1 tot 1:10. Sanosept Profi heeft een hoog
doeltreffende, preventieve werking tegen mossen, gisten, schimmels en algen bij de juiste
verdunning 1:1 tot 1:30. De verdunning is afhankelijk van de mate van vervuiling. Gebruik
Sanosept Profi alleen op een droge ondergrond en bij minimaal 24 uur droog weer.
Met Sanosept Profi is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu.
Toepassingsgebieden:











sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten
bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie
staalindustrie
levensmiddelenindustrie
horeca
boerenbedrijven
carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s,
vrachtwagens, caravans en aanhangwagens
bedrijfs-, school en sportkantines
kunststofindustrie
tuincentra

Sanosept Profi is geschikt voor het verwijderen van o.a.:








groene aanslag op muren, paden, betonnen oppervlakken of objecten en grafzerken
groen aangeslagen parkeerplaatsen, trottoirs
groene aanslag van terras en/of tuinmeubilair zoals tuinmeubelen, parasolvoeten
aanslag op glas in bloemenkassen (daar waar het licht weg neemt)
alg-aanslag op boten
groene aanslag op houten oppervlakken zoals vlonders, steigerplanken, schuttingen,
bruggen, steigers (havens), loopplanken
bemoste, beschimmelde kunststof en/of -rieten- daken,

Gebruiksaanwijzing
Met Sanosept Profi kunt u groene aanslag verwijderen (ontmossen). De te behandelende oppervlakken
moeten droog zijn. Minimale inwerktijd is 60 minuten. Bij gebruik in de glastuinbouw: spuit of borstel
grondig het te reinigen oppervlak met een oplossing van 5% Sanosept Profi (1:20 met water). Als de
ramen van kassen handmatig worden schoongemaakt (of afgeschrobd) is een oplossing voldoende van 3%
Sanosept Profi (1:30 met water). Voor het reinigen van muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken,
ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.: spuiten of gieten met een oplossing van 10% Sanosept Profi ( 1:10
met water). Het gereinigde oppervlak niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Dit middel is
gevaarlijk voor vissen en waterorganismen.
Tip: Iets wat schoon is, is ook gemakkelijker schoon te houden. Dus regelmatig reinigen met Sanosept
Profi voorkomt onnodig hoge doseringen.
De voordelen van Sanosept Profi zijn:









brandvrij
water verdunbaar
economisch in gebruik; het concentraat is verdunbaar tot 1:30
biologisch afbreekbaar
werkt snel en doeltreffend
onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag
geen zon nodig
voorkomt gistvorming en schimmels

Aanvullende informatie
Sanosept Profi is te verdunnen met water van 1:1 tot 1:30. De verdunning is afhankelijk van de soort en
mate van de vervuiling. Sanosept Profi is een officieel toegelaten ontsmettingsmiddel (ontmosser) met
toelatingsnummer 12240 N. Gebruik Sanosept Profi alleen op een droge ondergrond en bij minimaal 24
uur droog weer.

Biologisch Afbreekbaar

Vorstvrij Bewaren

Onbeperkt Houdbaar

Water Verdunbaar

