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AlgeFri N ProFF - Koncentrat Algemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader og stråtage
ADVARSEL:
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Undgå stænk i øjnene.
Vask huden efter arbejdet.
Undgå indånding af aerosoltåger.
Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af alger
på hårde overflader og stråtage.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere
og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten (P101)
VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning
(P305 + P351 + P338)
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
(P337 + P313)

Virkning:
Det aktive stof i AlgeFri N ProFF er Pelargonsyre, som er et kontaktmiddel. Det betyder, at AlgeFri N ProFF alene virker der,
hvor sprøjtevæsken rammer og kun på grønne plantedele. Virkningsmekanismen er ødelæggelse af algernes cellevægge.
På hårde overflader (befæstninger, cementfliser, natursten, glas, træ, metal og murværk):
Dosering: 1 ltr. AlgeFri N ProFF pr. 200 m2 flade. Der anvendes en 5 % opløsning. Eksempel: 1 ltr. AlgeFri N ProFF til 19 ltr.
vand, som udsprøjtes med 10 ltr. væske/100 m2
På tage (hård flade):
Dosering: 1 ltr. AlgeFri N ProFF pr. 200 m2 flade. På tage anvendes en 1 % opløsning. Eksempel. 1 ltr. AlgeFri N ProFF til 99 ltr.
vand, som udsprøjtes med 50 ltr. væske/100 m2.
På stråtage:
Dosering: 1 ltr. AlgeFri N ProFF pr. 200 m2 stråtag. Der anvendes en 1 % opløsning. Eksempel: 1 ltr. AlgeFri N ProFF til 99
ltr. vand, som udsprøjtes med 50 ltr. væske/100 m2. En uddannet tækkemand bør vurdere fremgangsmåden for algebekæmpelsen, så der kan tages højde for tagets konstruktion, alder, tilstand og andre forhold. AlgeFri N ProFF misfarver ikke
stråene eller ændrer på stråenes styrke og holdbarhed.
Anvendelse:
AlgeFri N ProFF må maksimalt anvendes 2 gange pr. år på den samme flade. Ved udsprøjtning af AlgeFri N ProFF skal laget
med alger og mos grundigt dækkes med væske til gennemvædning men uden unødvendigt afløb.
Sprøjt kun med udsigt til 6 timers tørvejr. AlgeFri N ProFF kan anvendes året rundt, dog må der ikke være rimfrost på fladerne. Hurtigst effekt opnås ved temperaturer over 10 °C. Normalt ses effekten indenfor få timer, men i kølige perioder kan
der gå op til en uge. Døde alger forsvinder normalt af sig selv, men kan børstes/spules væk på hårde overflader. På stråtag
bør en fagmand vurdere og rådgive om den mest skånsomme metode til at fjerne døde alger, mosser og lav. Grønne
plantedele på hække og buske er følsomme overfor AlgeFri N ProFF og svides ved kontakt, men de berørte planter går ikke
ud. Det samme gælder plænegræs. Generelt bør overfladers fordragelighed over for produktet afprøves ved at behandle
et mindre synligt område. Overflader af stærkt sugende materiale (eks. kinesisk granit og plastikfliser) bør ikke behandles.
Undgå at behandle nye ikke oxiderede flader med zink. Undgå at behandle flader med kobber.
Under særlige omstændigheder f. eks ved overdosering kan der efter brug af AlgeFri N ProFF opstå et tyndt hvidt lag på behandlede overflader. Det forsvinder normalt efter få uger. Skal overfladen efterfølgende males, skal overfladen grundigt
rengøres som ved alle andre maleopgaver. AlgeFri N ProFF har ved udsprøjtning en ikke permanent skarp lugt – især ved
høje temperaturer. Undgå at indånde aerosoler.
Ved algebekæmpelse på tage skal afløb fra taget til kloaksystemet afbrydes. Eventuelt afløb af væske skal opsamles. Undgå at sprøjtevæsken rammer utilsigtede arealer eller flader som biler, solfangere, hynder, planter, plæner m.m. Undgå
behandling under blæsende forhold. Udstyret til udbringning renses grundigt efter brug, og rensevandet udsprøjtes på
den behandlede overflade.

Deklaration:
Algemiddel – reg. nr. 364-49. Omfattet af
bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Væske.
Pelargonsyre 186,7 g/l (18,7% w/w)
Holdbar 5 år efter produktionsdato.
Produktionsdato og batchnr. er påtrykt
emballagen.
Nettoindhold: 20 l

Praktiske oplysninger:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Emballagen må ikke genbruges.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen
AlgeFri N ProFF opbevares frostfrit.
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres eller downloades fra www.ecostyle.dk

Godkendelsesindehaver:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal, Tyskland

5 707883 007205
Nettoindhold 20 liter
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ECOstyle A/S
Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV
Tlf +45 7022 7067

Varenr.: 00024

www.ecostyle.dk

Opblanding:
Fyld beholderen 3/4 med vand. Tilsæt AlgeFri N ProFF og omrør. Tilsæt den resterende mængde vand.

