
Tevan Algvrij is een desinfectiemiddel voor het 
bestrijden van groene aanslag en algen. Met Algvrij 
verwijdert en voorkomt u groene aanslag op uw 
tegels, muren, glas en meer. Algvrij is dubbel zo 
geconcentreerd als andere algverwijderaars. 

ALGEN VERWIJDEREN
1. Eerst reinigen en naspoelen met water
2. Doseer het product (1 liter oplossing per 150 m2)
3. Met een gieter of lagedrukspuit het product 
 aanbrengen
4. Bij hardnekkige aanslag borstelen
5. Oppervlak laten drogen (niet naspoelen)
6. Verwijder dode algen en vuil na enkele dagen

Let op: Niet toepassen als er regen wordt verwacht. 
Alleen voor professioneel gebruik.

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Officieel toegelaten: 12255N
• Verwijdert groene aanslag en algen
• Voorkomt vorming van nieuwe groene aanslag
• Reukloos
• Toepasbaar op alle waterbestendige materialen

SPECIFICATIES
pH-waarde:  7,8 (10% oplossing)
Bevat:  Werkzame stof: CAS 7173-51-5, 
  didecyldimethyl-    
  ammoniumchloride (100 g/L)
Oxicologische groep:  Quaternaire ammoniumverbinding

TEVAN TIPS
 Effectief desinfecteren 
Wanneer u niet reinigt voor u desinfecteert, laat u 
vuilresten achter waar micro-organismen zich aan 
kunnen hechten. Het is dus belangrijk om dit vuil eerst 
te verwijderen voor u gaat desinfecteren. Altijd eerst 
reinigen, dan desinfecteren.

 Wettelijk gebruiksvoorschrift 
Om op de juiste manier te desinfecteren, is het van belang 
dat u zich houdt aan het wettelijk gebruiksvoorschrift. 
Deze kunt u downloaden in de database van de Ctgb of 
wij kunnen deze naar u opsturen.
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Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.

Desinfecteren Doseerunit

250 ml product per 
10 liter water

Gebruiksklaar ingesteld
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