
Groene aanslag verwijderen  
Groene aanslag verwijderen kan soms lastig zijn. Vele bedrijven en instellingen worstelen vaak in 
het voorjaar met groene aanslag op trappen, paden terrassen, gravel, dakpannen, terrastegels, 
glas, natuursteen etc. U kunt natuurlijk een borstel gebruiken om groene aanslag van tegels te 
verwijderen, maar dit is natuurlijk zeer arbeid intensief. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van 
een hogedruk reiniger, die ook veel zand los spoelt waardoor de tegels snel gaan verzakken. 
Daarnaast ruwt u met de hoge druk straal de oppervlakte van de tegels, of bestrating snel op, 
waardoor u het volgende jaar nog meer last heeft van de groene aanslag.  
De ideale oplossing is ons product Algisept, wat biologisch afbreekbaar is en een verantwoord 
product om de algen en mossen te bestrijden. Algisept heeft geen schadelijke nawerking en 
dampwerking en kan daardoor optimaal gebruikt worden om snel en efficiënt alles veilig te 
reinigen. Algisept dringt door in poreuze materialen en lost de algen op, en heeft hierdoor een 
lange preventieve werking, daarnaast voorkomt het ook schimmel , bacterie en gistvorming.  
Problematiek: 
Groene aanslag verwijderen op trappen, paden, terrassen, daken, kiezel, gravel, tegels die een 
gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken doordat u hierover kunt uitglijden. 
Esthetisch: groene aanslag geeft vaak geen verzorgde indruk op muren of daken wat vaak 
ergernis op roept. 
  
Groene aanslag verwijderen is heel simpel  
Giet een oplossing ( 250 ML op 10 L water) (1:40) van Algisept op het te reinigen oppervlakte, of 
nevel met een rugnevelspuit de oppervlakte in. Pas Algisept toe als u ca. 24 uur droog weer 
verwacht! ( het beste resultaat verkrijgt men met een gieter, of spuit.  
Algisept wordt bij uitstek ingezet om groene aanslag te verwijderen op metsel-, straatstenen, raam- 
werk, dakpannen, bielsen, tuinhout etc. Spuiten, gieten, borstelen met een oplossing van 2,5 % 
Algisept (250 ml op 10 liter water). Niet naspoelen Niet op planten of in vijvers spuiten of gieten. 
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen dient 
u tevens een dosering van 2,5% aan te houden. 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.


