Grafsteen Zelfreiniger





De EcoClean grafsteen zelfreiniger is geformuleerd op basis van originele geconcentreerde reinigingsmiddelen en bevat geen
zuren
sulfaten
bleekwater
andere agressieve chemische producten, die gevaarlijk of corrosief voor metaal kunnen zijn.
De grafsteen zelfreiniger heeft geen invloed op de planten in de omgeving omdat het product niet toxisch is, maar het is wel aanbevolen gevoelige planten te
beschermen.
Het product is niet met een anti-moss te vergelijken. Traditionele anti-mossen genereren namelijk:
1. Veel waterverbruik.
2. Veel energieverbruik.
3. Veel tijdverbruik.
De anti-mossen die op de markt zijn te vinden moeten borstelend, krabbend, of met een hoge druk reiniger aangepakt worden. Deze mechanische methode
verwijdert schuim maar beschadigd ook in hoge mate de bewerkte oppervlaktes. Het reinigen van graftomben is vervelend: water, emmers, borstels, enz. moeten
gedragen worden, erg tijdrovend. Het merendeel van de verkrijgbare anti-mossen zijn sterk verdunt waardoor ze in de loop van de tijd hun efficiëntie verliezen.
Een traditioneel anti-moss verwijdert het bladgroen maar niet de natuurlijke vervuiling.
GEBRUIKSAANWIJZING EcoClean grafsteen zelfreiniger
Indien de oppervlakte bedekt is met een dikke laag schuim, waterdichte aarde of vastklevend vuil, is een hoge druk reiniging noodzakelijk.
Daarna het product per verstuiving, met een borstel of per besproeiing aanbrengen en vervolgens . hoeft u niets meer te doen!
Voor een grafsteen is maar één verstuiverfles van 1 liter nodig!
Door de kracht van de samenstelling en dankzij de samenwerking van ons product met de regen en de wind, zal de zelfreiniging geleidelijk plaatsvinden tijdens
meerdere maanden. Het zelfreinigend effect van EcoClean & Protect zal automatisch vanzelf door de regen en de wind gereactiveerd worden.
Het product is geen anti-moss. Daarom heeft het wegstromen van het grafsteen reinigingsproduct geen negatieve invloed op de omgeving in geval van een normale
toepassing. Uitzonderlijk kunnen er bepaalde vervuilingen zoals schimmel of korstmos aan de behandelde oppervlakte plakken blijven, deze kunnen enkel
mechanisch verwijderd worden.
Indien het product alle 2 tot 3 jaar is aangebracht, zal de grafsteen er zuiver en natuurlijk uitzien. In een boomrijke omgeving verdiend het aanbeveling het product
jaarlijks aan te brengen.
Het product is dus bestemd voor het onderhoud van natuurlijke stenen, grafstenen, grafversieringen (vooral boeken en andere voorwerpen uit marmer met of
zonder foto) op een zelfreinigende manier om de tijd en de natuurlijke vervuiling aan te kunnen.
Buiten bereik van kinderen bewaren
Niet gebruiken onder 5°C of boven 25°C
Verbruik: 1L voor ongeveer 20 m²

