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A. 

 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als: 

a. middel ter bestrijding van groene aanslag; 

b. desinfectiemiddel voor fruit- en pootaardappelkisten, alsmede in lege bewaarplaatsen; 

c. desinfectiemiddel voor apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van 

pootaardappelen. 

 

Het behandelen van verharde oppervlakken en machines naast watergangen is niet toegestaan. Dit 

middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen, voorkomen moet worden dat de vloeistof 

het oppervlaktewater bereikt. 

 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

 

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. 

 

B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Bestrijding van groene aanslag (wieren) 

 

Algemeen 

 

Indien mogelijk, vuil tevoren verwijderen. De te behandelen oppervlakken goed bevochtigen met de 

klaargemaakte oplossing van het middel. Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, 

trottoirtegels e.d.) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas, marmer 

e.d.). Na enkel dagen kan men desgewenst dode wieren verwijderen door af te spuiten of te 

schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst, de toepassing herhalen, maar 

niet naspoelen. 

Niet toepassen op planten en niet in vijvers of aquaria. 

Niet toepassen als er regen wordt verwacht. 

 

In lege kassen en warenhuizen 

Spuiten met een concentratie van 0,75% (75 ml per 10 liter water). 

 

Op bestratingen, tegelpaden grafzerken, muren, e.d. 

Spuiten, borstelen of schrobben met een concentratie van 0,75% (75 ml per 10 liter water). 

 

Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn. 

 

Desinfectie  

 

Algemeen 

 

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen bijvoorbeeld met een 

hogedrukspuit. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon 

water. Overtollige vloeistof verwijderen. Bij het ontsmetten rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de 

oppervlakken gedurende tenminste 5 minuten nat blijven.  



Oppervlakken niet naspoelen.  

Kisten dienen (na opdrogen) vóór gebruik eerst te worden gespoeld om overtollig product te 

verwijderen. 

 

Ontsmetting van fruit- en pootaardappelkisten, alsmede van lege bewaarplaatsen (wanden, vloeren, 

plafonds). 

- op reeds vochtige oppervlakken spuiten met een concentratie van 0,4% (40 ml per  

10 liter water); 

- op droge oppervlakken spuiten met een concentratie van 0,2% (20 ml per 10 liter water); 

- kisten dompelen in een oplossing van 0,2% (20 ml per 10 liter water). 

 

Ontsmetting van apparatuur voor het rooien, transporteren en verwerken van pootaardappelen. 

Toepassen in een concentratie van 0,4% (40 ml per 10 liter water) door middel van spuiten of 

borstelen. 

 

 

Opmerkingen 

Resten van het middel dienen te worden verzameld en geloosd op het riool met een aansluiting op 

een RWZI.  

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. 

 

 

 


