WILLCO Plus
WILLCO Plus is een additief dat zorgt voor het extra lang proper
blijven van de WILLCO Silicoonharssierpleister.

Productbeschrijving

WILLCO Plus is een combinatie van fungicide en algenbestrijdingsmiddel. Dit product voorkomt dat algen, zwammen en gist
zich vastzetten op de sierpleister. Dit samen met de hydrofobe
werking van de WILLCO Silicoonharssierpleister geeft een extra
bescherming aan de gevel.
Eigenschappen
Samenstelling

Synergetische combinatie van fungiciden en anti-algenmiddelen.

Uitzicht

Wit tot beige dispersie

Geur

Mild

pH-waarde

7,0 – 8,0

Percentage vaste bestanddelen (145°C)

26,0 – 32,0 %

Oplosbaarheid in
water

Dispergeerbaar

Gebruiksstabiliteit

Heeft een verhoogde stabiliteit tegenover alkaliteit en een
verbeterde bestandheid tegen wegspoeling, UV en thermische
invloeden.

Verwerking

WILLCO Plus wordt tijdens het mengproces toegevoegd aan de WILLCO Silicoonharssierpleister.

Verdere informatie
Gevarensymbolen

Gevaarlijke componenten
Terbutryn (ISO)
2-Octyl-2H-isothiazool-3-on
Zinkpirithion
Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken.
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H319
H317
H410

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P273
Voorkom lozing in het milieu.
P280
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming
/ gelaatsbescherming dragen.
P302+352
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P391
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Opslag
Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht.
Minimum 1 jaar houdbaar in de originele verpakking.
Afval
Uitgehard materiaal kan als gewoon huisvuil behandeld worden. Niet uitgehard materiaal
mengen met cement en laten drogen.
Opmerkingen
Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de
technische vooruitgang of verbeteringen der producten, toe te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen
moeten voor de verwerking gecontroleerd worden.
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