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PRODUCT DATA  AMW CONCENTRAAT  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Waterverdunbaar geconentreerd reinigings- en saneringsmiddel op basis van een combinatie 
van alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride and 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Verwijdert algen, mos, schimmels en viezigheid - stinkt niet en is niet schadelijk voor de ver-
werker - tast geen glas of PVC aan - diepgaande impregnatie - langdurige werking - niet film-
vormend. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Reinigt vervuilde daken, muren of vloertegels. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Kleur: Zeer licht gele transparante vloeistof 
Massa: 1.00 -  1.01g/cm³ 
Vlampunt: Onbrandbaar 
VOC-gehalte: 0 g/l 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Overschilderbaar: 2 - 3 dagen 

 
Rendement 
Theoretisch: 4 - 8 m²/l afgedund - 1 liter concentraat is voldoende voor 7 liter reinigingsmid-

del (aanlengen met water) 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals de graad van vervuiling, poreusheid en 

ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie 
DIN 53220). 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Aanbrengen op een droge ondergrond. 
Daken en muren die sterk vervuild of met veel mos begroeid zijn, eerst afborstelen of reinigen 
met de aangepaste middelen. 
Afgedunde AMW Concentraat overvloedig aanbrengen, bij voorkeur met de kwast en 2 tot 3 
dagen wachten. 
Vervolgens droog afborstelen en ontstoffen of indien mogelijk met water onder hoge druk 
(min. 150 bar) afspuiten. Laten drogen en het voorziene verfsysteem aanbrengen. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Verdunning zoals boven aangegeven. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
> 5°C en max. 90% R.V. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 
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