
pret aļģēm 
uz dažādu materiālu virsmām



Enclean® pasargā virsmas no aļģu izveidošanās uz dažādiem 
būvniecībā izmantotajiem materiāliem, visas cietās virsmas 
dažāda veida apstādījumos, visa veida jumtiem (izņemot 
salmu un niedru jumtus).

Enclean® var tikt lietots uz:
• asfalta.

• ietvēm, bruģakmens, ķieģeļiem,

• tērauda, cinka, alumīnija, 

• ārtelpu koksnes, 

• plastmasas, stikla, lielākās daļas akmeņu, betona,

• mākslīgā zālāja.

Enclean® var lietot:
• celiņu kopšanai,

• siltumnīcās,

• terasēs,

• ēku sienām,

• žogam,

• dārza mēbelēm (plastmasas, koka, betona),

• kapos,

• visa veida jumtiem (izņemot salmu un niedru jumtus),

• bez zāles sporta segumiem un celiņiem.

Svarīgi:
• nelietot sintētiskās gumijas, svina vai salmu jumtu 

virsmām un pārklājumiem. Lietojot uz vara virsmām,  
tas paātrinās dabisko oksidācijas procesu.

• izmantošanai uz citiem materiāliem, kas nav minēti 
augstāk, kā arī uz kaļakmens (ieskaitot marmoru), veiciet 
nelielu saderības testu, pārklājumu stūrī, nelielā platībā, 
pirms lietošanas uz visas virsmas. 

• lietojot uz cinka, alumīnija, nerūsējošā tērauda, tērauda 
un stikla virsmām, var parādīties plāns, balts slānis, ja 14 
dienu laikā tas saglabājas, to var noskalot ar tīru ūdeni.

• ievērot lietošanas devas un piesardzību lietojot uz 
krāsotām virsmām.

Produkta sastāvs:
Aktīvā viela: nonānskābe 500 g/l.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts.

Atļaujas Nr.: LV/2020/MR/011
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.
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Priekšrocības:
• labi ierobežo aļģes,

• ātra iedarbība,

• ilgstošs efekts.

• dabīgas izcelsmes produkts.

• viegli lietojams – zemas devas, neliels ūdens daudzums, neputo.

• neizraisa koroziju.

• pilnīgi bioloģiski noārdāms.

Tā tas strādā
Enclean® ir pieskares iedarbības biocīds aļģu ierobežošanai uz dažādām virsmām āra apstākļos. 
Enclean® lietošana ierobežo aļģu augšanu, atkarībā no laika apstākļiem, līdz pat sešiem mēnešiem. 
Apstrādi atkārtot, tiklīdz aļģes parādās atkal.

neapstrādāts dažas stundas pēc apstrādes mēnesi pēc apstrādes 

3



Lietošana
• pirms lietošanas iepakojumu labi sakratīt.

• pagatavotais darba šķidrums jāizlieto nekavējoties. Darba gaitā šķidrums jāapmaisa vai jāsakrata.

• apsmidzina aļģes, pilnībā pārklājot virsmu, ļaut produktam iedarboties (vismaz pāris dienas).

• ja uz virsmas paliek izkaltušas aļģu daļiņas, tās notīra ar birsti. 

• pēc aļģu noņemšanas virsma var tikt krāsota.

• līdz divām apstrādēm sezonā.

Piepildīt miglotāju  
ar 2,5L ūdens

Ūdenim pievienot
180ml Enclean®

Kārtīgi samaisīt un pēc 
tam pievienot ūdeni līdz 

5 l atzīmei

Miglo un regulāri maisi.

2,5L

5L

Enclean®

miglošanas
šķidrums

sagatavots

180 ml

Enclean® pirms lietošanas ir jāatšķaida. Lai iegūtu pareizo lietošanas koncentrāciju 1 daļu 
produkta jāatšķaida ar 27 daļām ūdens. Piemēram, sajaukt 18 ml Enclean ar 486 ml ūdens.

Deva
Enclean®, ml ūdens daudzums, ml ar šķīdumu apstrādājamā platība, m2

18 486 10

180 4860 100

250 6750 139

500 13500 278

1000 27000 556

Svarīgi ievērot:
• optimālais apstrādes laiks: sausa un saulaina diena.

• nelietot lietainā laikā vai dienā, kad paredzēts lietus, kā arī neapstrādāt sasalušas virsmas.

• produkta lietošanas laikā aizsargāt augsni un augus, kas atrodas blakus apstrādājamai teritorijai.

• darba šķidruma sagatavošanas gaitā jāuzmanās no šķidruma pilienu nonākšanas uz ādas vai sejas.

• uzglabāt temperatūrā virs +8°C.

• produktu, sagatavoto šķidrumu, kā arī augsnes aizsardzībai izmantoto plastikāta lentu un iepakoju-
mu likvidēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Lietojiet produktu piesardzīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet produkta marķējumu. Ievērojiet brīdinājuma frāzes un simbolus.

Darba šķidruma sagatavošana


