
 

  

• Vernietigt radicaal de mossen,schimmels en korstmos. 
• Bezit een uitmuntende bevochtigende kracht. 
• Doordringt vlug in de oppervlakte tot in de diepte. 
• Bevat een krachtig biocidemiddel. 
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• Vernietigt radicaal de mossen, schimmels en korstmos. 
• Bezit een uitmuntende bevochtigende kracht. 
• Doordringt vlug in de oppervlakte tot in de diepte. 
• Bevat een krachtig biocidemiddel.  
 

MEGA.SID PLUS is een geconcentreerde ontsmetter en 
goedgekeurd voor het ontsmetten van oppervlaktes in de 
voedingssector. Deze ontsmetter is efficiënt om radicaal alle 
bacteriën en schimmels te vernietigen. Alsook kan het product 
gebruikt worden voor de ontsmetting van publieke plaatsen waar 
een strikte/ strenge sanitaire hygiëne noodzakelijk is. MEGA.SID  
PLUS is bijzonder doeltreffend als voordien alle oppervlaktes 

werden gereinigd van minerale polluties en vetten. In het milieu van 
agro- voedingssector , kan het product ook gebruikt worden ter 
voorbereiding van stapelruimtes en stockruimtes. MEGA.SID PLUS 
is een ultra geconcentreerd product die verdund gebruikt wordt in 
kleine concentraties en kan voor meerdere doeleinden gebruikt 
worden. 

 

Gebruiksaanwijzing 
Preventief voor ramen/vensters en materialen in lege ruimtes: Besproeien met een verhouding van 5 % (250 ml voor 5 liter water) 
zonder spoelen nog met de hand te wrijven .een verhouding van 3 % (300 ml voor 10 liter water)werking:verschillende maanden. 
Herstellend voor ramen/vensters en materialen in lege serres: Besproeien en borstelen met een verhouding van 5 % enkele dagen 
wachten en daarna de vergeelde oppervlaktes verwijderen door middel van borstelen en/of hogedrukreiniging. 
Herstellend en preventief voor groene oppervlaktes, op muren, daken voetpaden, vloeren, tuinmeubelen,…enz. Besproeien met 
behulp van een scheutje water, borstelen en wassen met een verhouding van 5 % (500 ml in 10 liter water)niet spoelen. Niet aan 
planten toevoegen. 
Gemiddelde verhouding:1 liter verdunde oplossing voor een oppervlakte van ongeveer 10m² 

Technisches Gegevens 
GEBRUIKSDOMEINEN 
Industrie terreinen, waterverdelende firma’s, elektriciteitverdelende firma’s, 
(cafés, hotels, restaurants) herbergen, gasthuizen, campings, scholen, leger, 
syndicus, firma’s voor het onderhoud binnen en buiten, enz. 
HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING 
Bevat een biocidemiddel: chloride van didécyldiméthylammonium (geval 
NR°7173-51-5) aan 45 gr/Liter. 
TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENCHAPPEN 
- Fysieke staat: vloeibaar 
- Kleur: kleurloos 
- Formulering: geconcentreerde Hydro-oplosbare oplossing 
- Grootte massa: 993 kg/m³ 
- PH(zuiver product): ~ 8 

AANBEVELINGEN 
• Kontact met huid en ogen vermijden 
• Niet innemen 
• Nooit mengen met andere chemische producten. Het product is niet meer 
werkzaam als het in kontact is gekomen met zeep of detergenten. 
• Het product niet in de omgeving deponeren nog in de rioleringen. 
• Biocides met voorzichtigheid gebruiken. 
• Vóór gebruik etiketten en informatie betreffende het product lezen. 
OPSLAG 
In zijn oorspronkelijke verpakking beveiligd tegen vorst en 
weersomstandigheden. 
ETIKETTERING 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product. 

 

Normes 
Autorisatie Nr voor belgië: 5309B voor de TP 10 / Gebruik - TP 10: bestrijden van groene oppervlaktes 

Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons 
product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding 
Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te 
behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor 
het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop 
het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen 
specificaties 

Uw expert-adviseur: 
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