
PreClean® GreenStopper: 
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Dé oplossing tegen algen en (korst)mossen!  
 



Algen: 
 

2 

• Eencellige groene aanslag of 
dunne korst 

• Komt van nature voor in water 
• In principe kleurloos 
• Na voldoende belichting en 

hogere temperatuur >8 graden 
groeit de alg en kleurt deze 
groen. 
 



Korstmos: 
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• Samenlevingsvormen van algen of 
cyanobacteriën (blauwwieren) met een 
schimmel (symbiose) 

• Groeit als korst dicht tegen de 
ondergrond 

• hoeven niet korstvormig te zijn, ook 
bladvormige, struikvormige en 
bekervormige korstmossen komen 



Hoe ontstaat een begroeiing: 
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• Startpunt is vocht, hierdoor ontstaan algen (vaak aan de noordzijde 
van een object).  

• Vorming van dunlaagje met vocht en stof.  
• Vervolgens kunnen er korstmossen en mossen ontstaan.  



Ideale ondergrond voor begroeiing: 
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• Niet te zuur en niet te basisch, pH tussen 6 en 8 
• Aanwezigheid van calciumcarbonaat 
• Vochtige tot natte ondergrond. 
• Hellingshoek van > 60 graden  



Aantasting van de ondergrond: 
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• Korstmos zit tot maximaal 1,55 mm diep en scheid een zuur af 
• Door de tentakel structuur bestaat de kans op scalling bij vorst 
• Afsluitende laag van algen zorgt voor lage verdamping en dus 

verstikking van de ondergrond.  
• Grotere kans op gladheid 
• Uitstekend leefmilieu voor spinnen, mijten en andere insecten.  



Waar vinden we ze: 
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• Overal buiten in de schaduwkant en op lang vochtig blijvende 
plekken. 

• Rietendaken, dakpannen, muren, graven, spac, gevelbeplating, 
terrassen 

• Binnen in vochtig milieu zoals zwembaden ,sauna’s, schuren, 
douches 



Wat gebruikt men nu: 
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• Middelen op basis van glyfosaat en triazinen  
• Middelen op basis van quaternaire ammonium verbinding 
• Op basis van kalium zouten van vetzuren 
• Chloor 



Wat gebruikt men nu: 
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• Middelen op basis van glyfosaat en triazinen  
• Middelen op basis van quaternaire ammonium verbinding 
• Op basis van kalium zouten van vetzuren 
• Chloor 
 

Stap over en gebruik PreClean® GreenStopper! 



Waarom PreClean GreenStopper: 
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• Diepe penetratie ( goeie benatting ) en dus sneller en makkelijker 
werken!  

• Op basis van Quat en dus een langdurige en optimale werking! 
• Werkt zeer snel 
• Is economisch in verbruik en dus kostenbesparend! 
• Is toepasbaar op een natte ondergrond 
• Geen spuitlicentie nodig 
• Heeft een toelatingsnummer en mag dus gebruikt worden 
• Werkt ook preventief dus rendementsverbetering! 



Toepassing PreClean GreenStopper: 
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• Korst mossen 1:5 tot 1:10 
• Algen 1:20 tot 1:40 
• Mossen 1:20 
• Preventief 1:40 tot 1:80 
• Sproeien met pulverisator ( grove druppel ) 



Meer informatie? 
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Neem gerust contact met ons op! 
 

Cleaning Care Products International B.V. 
Noord 49k  

2931 SJ Krimpen aan de Lek  
0180- 51 26 11 

info@ccpi.nl   
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