
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
gebruiksklare reiniger
verwijdering van mossen, schimmels, algen en bacteriën
toelatingsnummer: 2604 b

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

toepassingsgebieden
- Verwijderen van mos- en algengroei op gevels, daken en  
  vloeren.
- Verwijderen van niet-zichtbare wortels en sporen van algen 
  en mossen die zich diep in de ondergrond bevinden.
- Niet geschikt voor de verdelging van planten en onkruid.

eigenschappen
- Basis:  2,54 % benzyldimethylalkyl ammoniumchloride
- Verdunner: water
- Uitzicht: heldere oplossing
- Densiteit bij 20 °C: 1,003 kg/l
- pH-waarde: 6-8
- Vlampunt: > 100 °C, onontvlambaar
- Theoretisch verbruik: 5 à 10 m2 per liter, sterk afhankelijk 
  van de porositeit van de ondergrond en de mosaanslag.
- Biologisch afbreekbaar

gebruiksaanwijzing
-Bij sterke aangroei: reinig de ondergrond met een ho
 gedrukreiniger.
- Rubioclean aanbrengen met een kwast, of (bij voorkeur) 
 verspuiten op de ondergrond.
- 24 uren laten inwerken.
- Afspoelen met water.

verbruik
5 à 10 m2 per liter.

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

verpakking
In PVC-bussen van 10 en 25 liter, vaten van 200 liter. 
Containers van 1.000 liter.

houdbaarheid
1 jaar, in de originele en gesloten verpakking.

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