
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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RUBIOCLEAN
BACTERIËN-, ALGEN- EN SCHIMMELVERDELGER
TOELATINGSNUMMER: 9884 B

OMSCHRIJVING
Rubioclean is een gebruiksklare reiniger voor het verwijderen 
van bacteriën, algen en schimmels. Wordt gebruikt op baksteen, 
beton, cement, eterniet, natuursteen, dakpannen, leien, houtwerk. 
Rubioclean dringt in de aangetaste ondergrond en vernietigt het 
mycelium. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Werkt 
zowel desinfecterend als sanerend.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
- Uitsluitend toegelaten voor algen- en schimmelverwijdering, voor
  het aanbrengen van verfsystemen.
- Toelatingsnummer: ....B.

EIGENSCHAPPEN
- Basis: 2,54 % quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12
  16-alkyldimethyl, chloriden (CAS 68424-85-1).
- Verdunner: water
- Uitzicht: heldere oplossing
- Densiteit bij 20 °C: 1 kg/L

GEBRUIKSAANWIJZING
- Eerst zo veel mogelijk alle aanwezige mos en andere onzuiver-
  heden verwijderen met hoge druk.
- De nog resterende mossporen doden door middel van vernevel-
  ing met Rubioclean.
- 24H laten inwerken en vervolgens naspoelen met water.
- Materiaal overvloedig met water reinigen.

VERBRUIK
8 à 10 m2 per liter, sterk afhankelijk van de porositeit van de 
ondergrond en de mosaanslag.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten 
om het exacte verbruik te bepalen.

VERPAKKING
PVC-bussen van 5 L, 10 L en 25 L
Containers van 1000 L

HOUDBAARHEID
1 jaar, in de originele en gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID
Gevaarijk bij inwendig gebruik.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product voor veiligheid, gezondheid en transport.
Datum TDS: 14/09/2018


