
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik 1 liter voor ca. 5 à 10 m², afhankelijk van de ernst van de vervuiling.

Handige weetjes?

•  Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon.  Niet verwerken bij een omgevings- en

ondergrondtemperatuur < 5°C.
•  Tijdens het aanbrengen kan een licht roodbruine verkleuring optreden, deze verdwijnt na enige tijd
•  Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak.

Het product eerst testen op een onopvallende plaats.

Productomschrijving

Milieuvriendelijk, biologisch en universeel reinigingsproduct voor het 
intensief reinigen van alle soorten buitenoppervlakken. Het verwijdert alle 
vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong.  Het product werkt op 
basis van enzymen en is onschadelijk voor mens, dier en milieu.  Na het 
aanbrengen doet het product zijn werk.  Zonder te schrobben of gebruik 
te maken van een hogedrukreiniger zie je na enkele dagen reeds resultaat.  
Afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling wordt het maximale 
resultaat na enkele weken bereikt.  Het product beschermt eveneens tegen 
nieuwe vervuiling.  BIO-ZELFREINIGER is ook het ideale product om elke 
ondergrond voor te bereiden op een verdere behandeling zoals schilderen 

en beschermen met een waterdichte coating.

BIO-ZELFREINIGER
Universeel reinigingsproduct voor alle oppervlakken
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar
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Voordelen
❱  Zeer doeltreffend

❱  Zelfreinigend, schrobben overbodig

❱  Verwijdert alle atmosferische vervuiling

❱  Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

Toepassing

Te gebruiken op alle buitenoppervlakken : Platte en hellende daken : leien, pannen, shingles, golfplaten, riet, roofing
•  Gevels : baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, ... al dan niet geschilderd Gevels : baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, ... al danchil

•  Terrassen en opritten : klinkers, plavuizen, tegels, tropisch hardhout, ... 
•  Ornamenten en tuinbeelden : terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, ... 
•  Blauwe hardsteen (arduin) : dorpels, grafzerken, deurlijsten ... 
•  Tuinmeubels : teak, kunststof, metaal, hout, ...
•  Orangerie, serres en tuinkamers : hout, aluminium, glas, ...

beschermt je woning.
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Enzymen

 

Wit 0,75/ 5 / 15 L Ca. 7,5 m²/L 
afhankelijk van 
de graad van 

vervuiling.

Ca. 24 uur 1 Ja



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Verwijder eerst manueel grote vuilophopingen voor een sneller resultaat

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Breng BIO-ZELFREINIGER bij voorkeur onverdund aan bij voorkeur op een
droge of lichtvochtige ondergrond met een kwast of sproeier à rato van 5
à 10 m²/L.  Het verbruik is afhankelijk van de ernst van de vervuiling van de
ondergrond.  Dek af indien er regen verwacht wordt binnen 24 u 

•  Doe verder niets.  Laat BIO-ZELFREINIGER inwerken en de reiniging gebeurt
vanzelf.

•  Bij lichte vervuiling of preventie, ver-dun 1 L BIO-ZELFREINIGER met 2 of 3 L
water

•  Behandel de ondergrond indien gewenst verder met verf of een waterdichte
coating na het verdwijnen van de verontreiniging.

Wat heb ik nodig ?

beschermt je woning.
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BIO-ZELFREINIGER
Universeel reinigingsproduct voor alle oppervlakken

Verbruik

15 L
± 120 m2

Reiniging

H2O


