Enclean®
För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på
hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak
Hög effekt
Snabbt resultat
Långvarig effekt
Utvunnet från växtriket
Lättanvänd - låg dos, liten vattenmängd, inget skum
Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort
produkten torkat
Biologisk nedbrytbar

Allmän information
Användningsområde
Mot alger (biocidprodukt PT02)
Registreringsnummer
5618
Verksam beståndsdel
Nonansyra 500 g/l (53,97 vikt-%)
Behörighetsklass
2, 3
Klassificering/märkning Varning/GHS07; H319 / H412. Se sida 95
Förpackning
500 ml, 1 l, 10 l, 20 l, 1 000 l
Lagring
Förvaras över 8 °C
Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection NV/SA

Efter utspädning, räcker blandningen till:
Storlek förpackningen
500 ml
1l
20 l

Ytterligare villkor för användning

Verkningssätt

Använd inte produkten på syntetiskt harts, kalksten, koppar, bly, eller halmtak. Vid behandling på material av zink,
aluminium, rostfritt stål, stål, om ett tunt vitt lager kvarstår
14 dagar efter behandling, skölj med rent vatten. För andra
material än de som nämns i etiketten, utför ett test i ett icke
synligt hörn innan du applicerar hela ytan.

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean
kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer,
marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer
av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenar, icke gräsbeklädda idrottsbanor.

Under behandlingen ska gröna delar av växterna som ligger intill det behandlade området skyddas.

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt
väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte
om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om
ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling.
Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort
dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av
alger uppstår. Max 2 behandlingar per år.

Minimera stänk och spill genom att långsamt hälla produkten från flaskan till sprututrustningen. Undvik kontakt med
ögonen, använd ögonskydd.

Användning

För användning utomhus.
Enclean ska användas direkt efter utspädning.
Sprutvätskan får enbart appliceras med en handhållen lågtrycksspruta (3 bar eller lägre) helst i kombination med en
sprayskärm.
Den behandlade ytan kan beträdas när produkten torkat in.

Tillredning av sprutvätska

Skaka förpackningen av Enclean, blanda sprutvätskan ordentligt före och under behandling.
Enclean ska spädas ut i vatten före användning för att få rätt
dosering, 1 del produkt till 28 delar vatten (blandningen
produkt + vatten = 3,5 % koncentration).
Vänligen respektera den registrerade dosen på 18 ml för
10 m².
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Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet.
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Max behandlad yta efter utspädning
278 m²
556 m²
11 111 m²
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