
Gebruik EnzyMas?  voor reiniging van 
atmosferische vervuiling en vetvlekken op 
bestrating en laat de natuur het werk doen. Let 
op! Het kan enkele dagen tot weken duren 
voordat u optimaal resultaat ziet.  

Gebruik: 
Verdun EnzyMas?  met water in een verhouding 
van 1:1,5 tot 1:5. Het beste resultaat krijgt u 
wanneer de vloeistof op een licht vochtige 
ondergrond wordt aangebracht. Gebruik hiervoor 
een gieter of rugspuit met een grove druppel. 
(Teejet8005) Binnen enkele dagen tot weken is de 
vervuiling verdwenen.  

Zorg ervoor dat na het aanbrengen de eerste 
dagen geen zware regenbuien te verwachten zijn, 
waardoor de EnzyMas wegspoelt. 

Wanneer het erg warm is en het te behandelen 
oppervlak heet wordt, is het beter de 
werkzaamheden uit te stellen. 
Enzymen zijn het meest actief bij temperaturen 
van 13 gr. C tot 50 gr. C.

Doser ing: 
Zware atmosferische vervuiling:  
1L Enzymas?  mengen met 1,5L water  

Norm ale vervuil ing:
1L EnzyMas?  mengen met 3L water 

Licht e vervuil ing en onderhoud:
1L EnzyMas?  mengen met 5L water  
Breng ongeveer 1L gemengd product 
aan op 10 m2.  

Maak het oppervlak goed nat en verdeel 
de vloeistof eventueel met een bezem.   

EnzyMas?  is veilig in gebruik, Buiten 
bereik van kinderen houden 100% 
biologisch afbreekbaar    

Product van: HortiPro BV  Ermelo, 
The Netherlands  www.hortipro.com

Tegen alle vervuil ing, (zwar t e) aanslag en 
vet t en op buit enoppervlakken, scherm en 

en gladde paden. 

 EnzyMas?  is een vloeibare afbreekbare reiniger op 
basis van enzymen. EnzyMas?  is langwerkend en 

toepasbaar op buitenoppervlakken en gevels.  
EnzyMas?  is uitermate geschikt voor de reiniging van 

schermen en paden in de tuinbouw.

1L

Geconcentreerd product:
Gevarenaanduidingen (CLP):

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in 
het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen:
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van 
kinderen houden.
Zuiver product:
P280 - Oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt 
voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, 
regionale, nationale en/of internationale regelgeving. 

GHS-etikettering, inclusief gevarenaanduidingen niet van 
toepassing voor oplossingen die klaar voor gebruik zijn <=25% 

Waarschuw ing
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