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PRODUCT VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
GROENE AANSLAG/MOS 
 
 
Kenmerken / Toepassingen  
 
BONDERITE C-AD 0682-4 is een mengeling van 
uitgekozen oppervlakte-actieve stoffen die groene 
aanslag/mos kunnen verwijderen. 
 
BONDERITE C-AD 0682-4 wordt gebruikt voor het 
reinigen van daken, muren, afsluitingen, 
buitenvloeren, terrassen …..  
 
BONDERITE C-AD 0682-4 kan gebruikt worden op 
dakpannen, beton, baksteen, asfalt ….. 
 
Naspoelen na gebruik van BONDERITE C-AD 
0682-4 wordt aanbevolen.  
 
 
 

Produktgegevens  
  
Kenmerken 
 
pH(10 g/L):  +/- 5  
Fysische kenmerken: heldere, gele vloeistof  
Dichtheid:  0,96 g/cm3 
Opslag:  5 – 35 °C 
   
 
 

Gebruiksaanwijzing   
 

Manuele toepassing (rol, borstel) of met 
sproeitoestel (lage druk) 
    
Behandelingstijd: 1-3 uur , afhankelijk van de 
vervuilingsgraad.  
 
Concentratie:  10 %  
 

 

 

Veiligheid  
 

Zie het veiligheidsblad 

 

 

                                                                                                
 

 

 

 

 

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met 
inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en 
toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze 
kennis en ervaring met het product op het ogenblik van 
het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product 
kan gebruikt worden voor een brede waaier aan 
toepassingen en ook de concrete toepassing en 
werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. 
Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan 
dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de 
geschiktheid van ons product in de specifieke productie 
processen en werkomgevingen, zowel als voor de 
concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u 
worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf 
voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te 
bepalen.  

 
Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de 

informatie in de Technische Fiche of als gevolg van 

enige geschreven of mondelinge aanbeveling met 

betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in 

geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door 

onachtzaamheid van Henkel of in het geval van 

toepasselijkheid van verplichte 

productaansprakelijkheidswetgeving. 

 
 

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium 

N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland 

BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France 

SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:  

 

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch 

aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan 

ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger 

zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering. 


