ALGEMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse af grønalger
(Chlorophyta spp.)
spp.) udendørs på bygningsmaterialer,
hårde overflader og alle tagtyper, undtaget stråtag.
UFI: U7YV-M0GX-P00Q-H71U

Koncentreret algefjerner
Algemiddel BPR-reg. nr. 632-12. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen
(Forordning (EU) nr. 528/2012)
Aktivstof: Nonansyre 500 g/l (53,97 % w/w). Flydende koncentrat.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdato som er påtrykt emballagen sammen med batchnummer.
Opbevares køligt og frostfrit, dog bedst ved temperaturer over 8 °C

Indhold:

5L ℮

Registrering:
Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgien
®

Belchim Crop Protection NV/SA

21_10010701_17 | 00174-DK
Distribution: Nordisk Alkali
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø | Tlf. 4649 1171 | www.nordiskalkali.dk

21_10010701_17_Enclean_5L recto_DK.indd 1

28/04/2021 11:20:30

Enclean®
UFI: U7YV-M0GX-P00Q-H71U

ADVARSEL

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger (H412).
Undgå stænk i øjnene
Undgå indånding af aerosoltåger
Specifikt for professionelle: Bær øjenbeskyttelse.
Minimer sprøjt og spild ved langsomt at hælde produktet fra
flasken over i sprøjtebeholderen.
Vask huden grundigt efter brug.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af grønalger (Chlorophyta
spp.) udendørs på bygningsmaterialer, hårde overflader og
alle tagtyper, undtaget stråtag.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser
regn på dagen.
Ved påførsel skal jorden og planter nær det behandlede
område afdækkes, således at eventuelt spild opsamles.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Førstehjælp:
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres
let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten.
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Brugsanvisning
Enclean® anvendes til udendørs bekæmpelse
af grønalger på hårde overflader som træ- og
murfacader, hegn, terrasser, havemøbler, drivhuse,
tagflader mv. Virkningen varer ca. 6 måneder
afhængigt af vejrforhold. Gentag behandling, når
alger ses igen. Der må maksimalt anvendes to
behandlinger pr. år.
Rækkeevne: 1 l koncentrat rækker til 550 m2.
Blanding: Emballagen omrystes/omrøres før brug.
Ved udsprøjtning/pensling blandes med vand i
forholdet 1 : 30, eksempelvis 1 dl i 3 l vand som
rækker til 55 m2. Det svarer til 1 l i 30 l vand til
550 m2.
Opblandet væske skal bruges samme dag.
Anvendelse: Anvendes på en ”lys” dag uden udsigt
til regn, men ikke på frosne/rimbelagte flader.
Enclean skal påføres direkte på algerne, hvorefter
de udtørrer. Belægningen skal fugtes godt.
Begyndende virkning kan ses efter 2 timer, men i
kølige perioder kan der gå op til flere dage. Døde
alger kan fjernes med børste og/eller vand.
Rengøring: Sprøjteudstyr mm. rengøres grundigt i
rent vand efter brug. Rensevandet udbringes på den
behandlede flade.
Bemærk: Enclean vil skade grønne plantedele, hvis
de rammes. Desuden skal man undgå at behandle
kalksten, kobber, bly og stråtage. Hvis der danner
sig et hvidt lag på zink, aluminium, rustfrit stål og
lignende, kan man skylle efter med rent vand.

Bortskaffelse af emballagen
Indholdet/beholderen bortskaffes i
overensstemmelse med kommunale regler
for affaldshåndtering: Rester skal aﬂeveres
til den kommunale affaldsordning for farligt
affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen.
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