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Schone bestrating
in een handomdraai!

DE NATUUR HEEFT HÉT!
De visie van Omniproducts is
dat de natuur het heeft. De
natuur biedt oplossingen voor
problemen waar niet per sé

OMNIclear Allround
OMNIclear Allround is een volledig uit biologisch natuurlijk
bestanddelen opgebouwd product en is speciaal ontwikkeld
om stoepen, terrassen en andere bestratingen schoon te
maken of houden.

chemische middelen voor nodig

OMNIclear Allround werkt op een natuurvriendelijke manier.

zijn. Veelal onstaan problemen

Al snel zal uw bestrating er weer als nieuw uitzien. Niet

door het gebrek aan balans in

alleen door het verdwijnen van mossen en algenaanslag,

de bodem.

maar de stoffen in OMNIclear Allround zorgen er voor dat de
natuurlijke kleur van de gebruikte bestratingsmaterialen

Innovatie

weer volledig tot hun recht komen.

Omniproducts combineert
gedegen kennis, veel ervaring

Samenstelling

en een groot netwerk tot een

Aanwezige waardegevende bestanddelen zijn:

flexibele organisatie met het

Biologische azijn

< 10%

doel natuurlijke en duurzame

Biologisch zout

< 10%

Biologische kruidenextracten

< 20%

producten te ontwikkelen.

Voordelen
- Eenvoudig en snel schone bestrating
- Langdurige werking
- Uitsluitend natuurlijke bestanddelen
- Heeft tevens een preventieve werking
- Niet schadelijk voor waardevolle organismen
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Voor behandeling:

Toediening
OMNIclear Allround wordt toegediend door middel van
spuiten of gieten. Zorg dat OMNIclear Allround goed in
aanraking komt met het gehele te behandelen oppervlak
zodat het licht vochtig wordt. Toepassen bij droge en zonnige
weersomstandigheden met een temperatuur van 10 graden
of meer.
Toepassing is mogelijk op:
- Halfopen en open verhardingen zoals bestrating en grind
- Onverharde terreinen

Na behandeling:

Dosering
OMNIclear Allround aanlengen met water in de verhouding 1
liter concentraat op 3 liter water. 4 liter oplossing is
voldoende voor circa 40-60m2.
Indien de overlast ernstig is, behandeling herhalen na 1
week.
Na enkele dagen is het eerste resultaat al zichtbaar na één à
twee weken kan de bruine aanslag gemakkelijk verwijderd
worden.

Leverbaar in cans van 1, 5, 10 en 20L. Voor meerinformatie
kunt u contact met ons opnemen op 085 401 96 4 6 of
info@omniproducts.nl.
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