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Buco®

BucoStar Algex

Productnaam BUCOSTAR ALGEX - TOELATINGSNUMMER 5815B

Beschrijving Vloeibaar concentraat voor verwijdering en het voorkomen van groene aanslag op bouw-
materialen, voor gebruik als desinfectiemiddel en voor gebruik in koelwatersystemen.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Eigenschappen • met water te verdunnen concentraat
• kostenefficiënt (Met 1 liter BucoStar Algex kan tot 200m² oppervlakte behandeld worden)
• eenvoudige verwerking
• snel resultaat
• lange preventieve werking
• naspoelen overbodig
• zelfwerkend
• neutraal, chloor- en zuurvrij
• geschikt voor alle ondergronden: steen, beton, klinkers, natuursteen, hout, kunststof

Toepassingsgebied Verwijderen en voorkomen van groene aanslag
Desinfectiemiddel
Koelwatersystemen

Gebruiksaanwijzingen BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG
Voor verwijdering en voorkomen van groene aanslag op beton, metselwerk, pleisters, daken, 
terrassen, tegels, klinkers, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen enz.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (250 ml op  
10 l. 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 (250 ml op 10 l. water). 
Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te  
spuiten of af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte 
termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Daarom 
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 (250 ml. op 10 l. water).
BucoStar Algex heeft geen schadelijke nawerking en slecht een gering residu. Daarom hoeft 
en mag niet worden nagespoten. Door deze toepassingswijze wordt het ontstaan van groene 
aanslag voor vele maanden tegen gegaan.
Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan
een oplossing van 1,5% (15 ml. per 1 l. water) volstaan.

DESINFECTIEMIDDEL
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel ge-
bruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. 
Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen 
is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist.
Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor 
algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml. per liter water.
Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:
• Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc- afdelingen en  

isoleerruimtes
• Oppervlakken en apparatuur in keukens
• Toiletten en overig sanitair
• Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere analoge medische instrumenten): uitsluitend 

na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.
Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent 
tegen zijn.

KOELWATERSYSTEMEN
Algemeen
Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling.
Aanvangsdosering
Voeg eenmaal per week 180 mL van dit middel toe per m3 systeemvolume; indien deze dosering 
geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot 360 mL van dit middel per m3 
systeemvolume.
Onderhoudsdosering
Voeg een maal per week 45 mL van dit middel toe per m3 systeemvolume; neemt de  
slijmvorming weer toe dan de dosering verhogen.

Aanmaken product ZIE GEBRUIKSAANWIJZING
BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG
1 deel BucoStar Algex op 40 delen water (0,25 liter op 10 liter water)
DESINFECTIEMIDDEL
4 ml BucoStar Algex per liter water
KOELWATERSYSTEMEN
45ml - 360ml BucoStar Algex per m³ systeemvolume (zie boven)

technische fiche



BucoStar Algex (toelatingsnummer 5815B)

Technische gegevens Fysische toestand : vloeibaar
pH : 6,5 - 8 (10 g/l ; 20 °C)
Vlampunt : < 60 °C
Oplosbaarheid in water : oplosbaar

Verbruik VERWIJDEREN EN VOORKOMEN VAN GROENE AANSLAG
+/- 0,2 à 0,3 liter oplossing per vierkante meter. Afwijkingen zijn mogelijk in functie van de absorp-
tie van de ondergrond.

Aanwijzingen Niet op planten spuiten of gieten.
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische  
wasmiddelen

Veiligheidsaanwijzingen • Pictogram : 

  

• Gevaar
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Zeer giftig voor in het water levende organismen 
• Voorkom lozing in het milieu.
• Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming 

dragen.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (070-245.245) of een arts raadplegen. 

Verpakking • 1 liter
• 10 liter

Opslag In goed gesloten verpakking bewaren. Om productkwaliteit te behouden niet blootstellen aan hitte 
of direct zonlicht. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het 
bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige 
garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecon-
troleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter 
plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.
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