
 

 
 
 

LCI. Algae-Des verwerkingsbijlage     Toelatingsnummer: 12277 N 

 
Glastuinbouw, cultuurtechniek en groenvoorziening. 
 
LCI. Algae-Des heeft een effectieve bevochtiging en penetratie van vervuilingen in poriën.  
Algen en mossen worden op die manier “bestreden”.  
LCI. Algae-Des laat een residu achter op de ondergrond, hierdoor wordt voorkomen dat de groene  
aanslag weer snel terug komt.  
LCI. Algae-Des is om deze reden ook preventief toe te passen tegen groene aanslag. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 
LCI. Algae-Des is toepasbaar op bedrijfspanden grafzerken, tegelpaden, muren, parkeerplaatsen, terrassen,  
enz. poreuze of harde ondergronden patio's, opritten trottoirs, grindpaden stenen gevels, houten vlonders, 
schuttingen, steigers, glas, kassen (tuinbouw), kunststof materialen, trespa, polycarbonaat platen (daken  
van priëlen en aanbouwen)  enz. 
Verder veilig te gebruiken op betonnen dakpannen, rieten daken,  display stellingen stenenhandel enz. 
  
Ook voor de tuinbouwsector (kassen/serres) op glas, paden, noppenfolie, schermdoeken en muren is  
LCI. Algae-Des het product dat een perfect resultaat oplevert.  
LCI. Algae-Des is veilig toepasbaar op alle soorten tennisbanen.  
Groene aanslag op muren, voegen en daken zijn ongewenst en leveren in de winter vaak vorstschade op.  
Ook ontstaat er door groene aanslag gladheid bij regen op tegels en paden (gevolg: ongevallen).  
In kassen/serres verkrijgt men minder lichtopbrengst door groene  aanslag op glas.  
Openbare objecten worden door groene aanslag minder aantrekkelijk.  
LCI. Algae-Des geeft een optimaal rendement als losliggende vervuilingen vooraf worden verwijderd.  
LCI. Algae-Des S is toepasbaar bij planten, maar niet óp planten.  
Alleen toepassen in volledig lege kassen/serres.  
LCI. Algae-Des is veilig voor alle materialen, reinigt zonder kleurverschil  en bespaart arbeidsintensieve 
reinigingstijd.  
De tijdsduur van de preventieve werking is o.a. afhankelijk van de ondergrond, de gebruikte hoeveelheden per m2, 
de hoeveelheid regen en zon.  
Normaal bedraagt de preventieve werking zo’n 6 tot 9 maanden.  
LCI. Algae-Des is biologisch optimaal afbreekbaar, onbrandbaar, niet giftig en geheel oplosbaar in water.  
LCI. Algae-Des vormt geen schadelijke dampen en is veilig voor machines. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, 
grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.: 
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water).  
Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.  
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.: 
Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel 
(25 mL op 1 liter water).Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal  
af te spuiten resp. af te schrobben.  
Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen 
schadelijke nawerking en dampwerking bezit.  
Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.: 
-Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water).  
In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu,  
behoeften mag niet worden na gespoten.  
Door deze toepassing wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. 
-Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met  
een oplossing van 1,5% (15 mL per 1 liter water). 
 
Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn. 
 
Opmerking: 
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.  
 
 

LCI. Algae-Des is verkrijgbaar bij:   
 

 
 
Industrieweg 20a 
1521 ND Wormerveer 
Tel: +31 6 53265993 
www.jdbstraatmeubilair.nl 
info@jdbstraatmeubilair.nl 
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