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Omschrijving 
Inducoat Cleaner is een transparante waterverdunbare reiniger gebaseerd op een quarternaire 
ammoniumverbinding, vrij van metaalverbindingen en biologisch afbreekbaar.Dit product is 
voorzien van toelatingsnummer 12981N. 
 
Aanbevolen toepassingen 
Inducoat Cleaner wordt gebruikt bij zowel binnen- als buitentoepassingen op minerale 
ondergronden zoals nieuw en oud metselwerk, pleisterwerk en beton om verontreinigingen door 
algen, schimmels en andere micro-organismen te verwijderen voordat deze oppervlakken met 
een van de Inducoat producten worden afgewerkt.  

 
Technische gegevens 

 
Uiterlijk   Kleurloze vloeistof                                                   
Soortelijke massa  1.0 kg/ltr                                                     
Viscositeit  Dun vloeibaar 
pH   ca. 7 

Geur Lichte karakteristieke geur 
Vlampunt  Niet ontvlambaar 
Praktisch rendement   ca. 10 m2/ltr, afhankelijk 
van ruwheid en porositeit van de ondergrond en de 
applicatie methode. 

 
Instructies voor gebruik 
Bij toepassing ter bestrijding van algen, schimmels en 
andere micro-organismen de Inducoat Cleaner 
als volgt verdunnen:  

- Muren, wanden en plafonds 
Voor zware schimmel- of algenaangroei verdunnen:   
Inducoat Cleaner 1 deel, water 10 delen. 

- Voor lichte schimmel- of algenaangroei en 
poreuze oppervlakken verdunnen: Inducoat 
Cleaner 1 deel, water 20 delen. 

- Terrassen en daken: Afhankelijk van de mate 
van algen-, schimmel- of mosaangroei, 
alsmede de mate van verontreiniging met vuil, 
zand en organisch materiaal Inducoat Cleaner 
verdunnen: 1 deel met 2.5 tot 10 delen water. 

 
Aanbrengen met roller, borstel, besproeien of 
bespuiten bij lage druk. Hierbij het oppervlak ruim 
bevochtigen waarbij het minimaal 5 minuten nat blijft. 
Na minimaal 24 uur inwerken, restanten van algen, 
mossen e.d. door middel van afspuiten of 
afborstelen verwijderen. Na droging kan afgewerkt met 
een van de Inducoat producten. 

 
Bij gebruik van de Inducoat Cleaner geen zeep of 
andere synthetische reinigers gebruiken, daar 
anders de werkzaamheid van de Inducoat Cleaner 
verloren gaat.  
                
 
 
 
 

Inducoat Cleaner niet gebruiken bij temperaturen lager 
dan 5˚C. Pas op in voor- en najaar door nachtvorst wordt 
de inwerktijd langer. Bij gebruik buiten niet 
aanbrengen wanneer regen wordt verwacht. 
 
Applicatie 
Lage drukspuit met een maximale werkdruk van 3 bar 
en met een langdurig mooi sproeibeeld, voorzien van 
een CE-markering. 
 
Reiniging van de apparatuur: water. 
 
Opslagstabiliteit. 
Minimaal 2 jaar in ongeopende, originele 
verpakking. Vorstvrij opslaan. 
 
Veiligheid 
Raadpleeg het etiket en het Product 
Veiligheidsblad De gegevens in dit blad zijn 
gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. 
Bij het verschijnen van een nieuw blad vervalt deze 
versie. Aansprakelijkheid op grond van de 
gegevens in dit blad wordt niet aanvaard omdat de 
wijze van applicatie buiten onze beoordeling valt, 
en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten 
onze invloed liggen 


