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PARAMOSS 
Ontgroenings - saneringsproduct 

 

PARAMOSS   is een watergedragen, kleurloze oplossing die mossen, zwammen, schimmels en lichens 

vernietigt. Die na werking het oorspronkelijke aspect van de ondergrond weergeeft, en eventueel schilderen 

toelaat zonder mogelijke verdere nevenwerkingen binnen en buiten. 

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK 

• bevat biocide stoffen met breed werkingsspectrum tegen een groot aantal bacteriën, zowel grampositief als gramnegatief. 

• saneert gevels, muren, daken, hout of metaal constructies, PVC, stoepen, grafstenen, terrastegels, tuinmeubilair, beton, 
baksteen, blauwe steen, leisteen, silex tegels, enz. 

• vernietigt schimmels in binnenruimten zoals kelders, badkamers, W.C., loodsen, enz. 

• is niet toxisch onder normale gebruiksvoorwaarden en is geschikt om lokalen als melkerijen, bakkerijen, slachthuizen, enz. te 
ontsmetten. 

 

TOELATINGSNUMMER: 
• Toelatingsnummer : 883B 

 

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN 

PARAMOSS kan op alle ondergronden worden toegepast.  
 

 

Voorbereiding van de ondergrond 
 
• Mossen, lichens, schimmels en andere parasieten zoveel mogelijk verwijderen met borstel, krabben, enz. 

• PARAMOSS aanbrengen, 24 uur laten inwerken (desnoods de behandeling herhalen). 

• De te schilderen oppervlakken grondig naspoelen, liefst met tuinslang, laten drogen. 

• De niet te schilderen oppervlakken droog afborstelen zodat de werking van PARAMOSS verhoogd wordt. 
 

 

Afwerking 
• Na de behandeling zijn de ondergronden klaar om te schilderen. 
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VERWERKING VAN HET PRODUCT 

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.  

• Stofdroog 

• Droog 

1 uur 
1 uur 

• Overschilderbaar 24 uur.  

Verwerkingsvoorwaarden  

• Ondergrondtemperatuur Min. 5°C  

• Omgevingstemperatuur Min. 10°C – max. 30°C 

• Relatieve vochtigheid Max. 80% 

Verwerking en verdunning  

• Borstel en rol Gebruiksklaar. 

Reiniging materiaal Water 

SAMENSTELLING 
• Werkzaam bestanddeel Alkyldimethylbenzylammoniumchloride en EDTA 

• Pigment(en) geen 

• Oplosmiddel Water 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
• Aspect Onzichtbaar 

• Kleur Kleurloos 

• Bijkleuren - 

• Verpakkingen 1 L – 5 L 

• Densiteit bij 20°C 1 ± 0,05  

• Theoretisch rendement 4 à 8 m²/l naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond 
en het gebruikte toepassingsmateriaal 

• Bouwfysische waarden volgens DIN EN 1062  G3E1S1V1A0C0 

• Glans(spiegelende reflectie) G3             onzichtbaar 

• Laagdikte E1          

• Korrelgrootte S1                fijn             < 100 μm 

• Waterdampdoorlatendheid V1         hoog         

• Waterdoorlatendheid n/a 

• Diffusieweerstand tegen CO2 n/a- 

STOCKAGE - HOUDBAARHEID 

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. 
in onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. 

HYGIËNE EN VEILIGHEID 

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. 
Buiten bereik van kinderen houden. 

 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.  

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen 
en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen 
enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.  
Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van 
recente datum. 
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