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RC KILGREEN 
KRACHTIGE EN GEBRUIKSKLARE ONTMOSSER/BACTERICIDE 
Toelatingsnummer Ministerie van Volksgezondheid 7214 B 

 

Reinigingsproducten 
 

 

VOORDELEN VAN RC KILGREEN 

✓ Diepe en krachtige werking 

✓ Zelfreinigende werking 

✓ Duurzaam 

 

Beschrijving 
 

RC KILGREEN is een krachtige en gebruiksklare ontmosser voor het bestrijden van o.a. mossen, kortmossen, algen en 

schimmels op alle buitenoppervlakken. Door de unieke samenstelling heeft dit product een zelfreinigende en duurzame 

werking tot diep in de poriën van de ondergrond waardoor de mosaantasting langer bestreden wordt. 

 

Ondergrond 
 

RC KILGREEN is uitermate geschikt voor de bestrijding en verwijdering van allerhande groenaanslagen op ondergronden 

zoals: kunststof, hout, (keramische) vloeren, dakpannen, leien, gevels … 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC KILGREEN wordt gelijkmatig aangebracht op een droge of lichtvochtige ondergrond met een zachte borstel of onder lage 

druk met een rugsproeier. 
 

• Preventieve behandeling: 
 

Breng RC KILGREEN aan op een zuivere ondergrond om deze preventief te behandelen tegen groenaanslag. 

 

• Curatieve behandeling: 
 

Laat RC KILGREEN minstens 24 uren inwerken vooraleer het oppervlak onder hoge druk te reinigen. Indien reiniging onder 

hoge druk te veel risico met zich meebrengt, kan men er ook voor kiezen om de groenaanslag geleidelijk te laten wegwassen 

met de regen. 
 

Verbruik 
 

0,1 - 0,2 liter/m² (=5-10 m²/liter) naargelang de ruwheid, porositeit en groenaanslag van de ondergrond. Kan verdund worden 

naargelang de groenaanslag, 1 op 5. 

 

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• RC KILGREEN mag niet worden aangebracht bij regenval, vorst, volle zon of dreiging daartoe.  

• Vermijd ook direct contact met metaal want dit kan leiden tot verkleuring.  

• Zorg ervoor dat het product na gebruik zoveel mogelijk wordt opgevangen om verspreiding in het milieu tegen te 

gaan. 
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Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende 

verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. Bescherm 

het product tegen vorst en rechtstreeks zonlicht tijdens de opslag en het vervoer.  

• Tot 1 jaar na productie in de originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

25 liter (art.nr. 120209), 10 liter (art.nr. 120208) en 5 liter (art.nr. 120212). 

 

Foto’s 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


