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Eenvoudig schone
muren,schutting,
hekwerken en daken!

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 Basic
Muren, daken, schuttingen en elders buiten hebben vaak te
lijden van groene aanslag en mossen. Het is lelijk en niet
zelden tast het bijvoorbeeld hout aan doordat er vocht wordt
vastgehouden.

chemische middelen voor nodig

OMNIclear Basic is ontwikkeld voor het schoonmaken van

zijn. Veelal onstaan problemen

daken, muren, schutting en hekwerken. Alternatieve

door het gebrek aan balans in

producten zijn hoofdzakelijk chemische middelen en zullen

de bodem.

als negatieve bijwerking ook andere organismen treffen die
juist waardevol zijn.

Innovatie
Omniproducts combineert
gedegen kennis, veel ervaring
en een groot netwerk tot een
flexibele organisatie met het
doel natuurlijke en duurzame
producten te ontwikkelen.

OMNIclear Basic is een volledig uit natuurlijke bestanddelen
opgebouwd product. Het zorgt voor een frisse uitstraling van
gebouwen en afscheidingen en heeft preventieve
eigenschappen. OMNIclear Basic heeft een langdurige
werking.
Samenstelling
Aanwezige waardegevende bestanddelen zijn:
Biologische azijn

<10%

Voordelen
- Eenvoudig schone muren, schuttingen, hekken etc.
- Langdurige werking
- Uitsluitend natuurlijke bestanddelen
- Heeft tevens een preventieve werking
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Gedeeltelijk behandelde
erfafscheiding:

Toediening
OMNIclear Basic wordt toegediend door middel van spuiten
of gieten. Zorg dat OMNIclear Basic 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.
Dosering
OMNIclear Basic 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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