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State-of-the-art 3D hybride technologie

AntiGreen

beschermt stenen oppervlakken tegen vuil, verkleuring en groene aangroei. 
Jarenlang. Vloeistoffen druppelen als parels er gewoon af. Vuil gaat niet 
vastzitten. Mossen, schimmels en algen maken geen schijn van kans.

Ingenieus afdruppelend en zelfreinigend effect zoals op het blad van een lotus. 
Vloeistoffen druppelen als parels er gewoon af. Vuil gaat niet vastzitten. Mossen, 
schimmels en algen maken geen schijn van kans. Extreem slijtvast. Temperatuur-, 
vorst- en UV-bestendig en toch 100% ademend. Houdbaarheid tot wel 5 jaar.

Toepassing:
Breng de gebruiksklare oplossing eenvoudig met een borstel of tuinsproeier aan op 
de eerder gereinigde oppervlakken. Een 5 l jerrycan is voldoende voor ca. 60 - 65 
m2. Geschikt voor alle poreuze, absorberende minerale ondergronden. Veeg het 
overtollig weg, laat het niet opdrogen.
Herhaal de aanbrengen binnen 5 minuten op zeer sterk absorberende 
ondergronden. Het product moet volledig worden opgenomen. Betreed het 
behandeld oppervlak niet gedurende min. 6 uur en bescherm het tegen vocht. De 
bescherming is actief na 24 uur.



Gebruik de 3D hybride coating binnen en buiten b.v. voor: 
• gevels • terracotta potten • tuinfonteinen • straatstenen • keien • gepleisterde/
geklonken muren • geagglomereerde betonplaten • beton • Tuin-, stoep- en 
terrasplaten • garage-ingang • garage- en werkplaatsvloeren • dakpannen • 
traptreden • natuurstenen vloeren • granieten oppervlakken • stenen panelen

Veiligheidsinstructies: buiten bereik van kinderen bewaren

Labelvrij

Ingrediënten: Gemodificeerd siliciumdioxide
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