
                    Gebruikers handleiding Antispin 
 
Spuit de vloeistof in de juiste verhouding op de vervuiling (spinnen/raggen) na 15 minuten de 

spinnen/raggen met ragebol verwijderen. Na 24 uur de ondergrond goed schoonmaken met water 
en zeep. Niet met hogedrukspuit. 
 
 
Product zeer goed schudden voor elk gebruik. 
 

Mengverhouding Antispin/Insectclean: 
Bij sterke vervuiling: 1:1 
Bij normale vervuiling: 1:2 
Bij lichte vervuiling: 1:3 (meest verkomend) 
 
Antispin/Insectclean brengt u aan op droge ondergrond. Spuit Antispin/Insectclean gericht 
op de te behandelen oppervlaktes met een drukspuit in een straal, niet op de douchestand.  

  
Hoeken en spleten, randen en kieren zijn de favoriete nestelplaatsen voor spinnen, behandel deze 

dan ook. (boven kozijnen, onder boeiboorden, dakgoten, bij buitenlampen etc.)  Eigelijk alle 
plekken die droog blijven als het regent. Aangezien spinnen nóóit midden op een glasplaat zitten is 
het ook onnodig deze te behandelen het is echter wel raadzaam de bovenranden en glaslatten te 
behandelen. U kunt voor het aanbrengen gebruik maken van een oppompbare drukspuit of 
plantenspuit. Grote oppervlakte raden wij een elektrische rugspuit (backpack) aan. Belangrijk is 

dat de vloeistof goed in de hoeken/kieren/naden komt. 
 
Overtollige vloeistof(druppels) verwijderen om eventueel vlek- en streepvorming op de 
ondergrond te voorkomen. 
Een liter concentraat 1:3 (4 liter kan en klaar) is genoeg voor de behandeling van een gemiddelde 
woning. 

 
Behandel periode: april/mei/juni en  juli/augustus/september. Dus 2 keer per jaar. 
 
Bij extreme overlast, is het aan te raden sommige plekken waar er veel spinnen/insecten aanwezig 
waren (nabij verlichting/waterkant) na een maand extra bij te behandelen. 
 
Na het inspuiten, 3 dagen wachten met de ramen zemen. Niet met hogedrukspuit naspuiten, want 

dan spuit je het tussen de naden en kieren weg. 
 
Belangrijk: 
 
• Bij nieuw geschilderde ondergronden altijd even testen. (nieuw schilderwerk 5 weken laten 
uitharden) 
• Natuurstenen ondergrond zoals marmer altijd eerst uittesten en bij toepassing zorgen dat 

product gelijkmatig zonder druppels wordt aangebracht. Niet gebruiken op doorzichtig kunstof 
platen. 
• Op gegalvaniseerd aluminium, oude gegalvaniseerde oppervlakken en zink met een gepatineerd 
laagje altijd vooraf testen. 
• Bij twijfel altijd eerst een klein stukje ondergrond testen. 
• Indien ondergrond extreem warm (hete zomer dagen)  is, verdamt het product te snel zodat de 

werking teniet wordt gedaan. Bij twijfel in de ochtend of avond reinigen. 
• Bij donkerschilderwerk, kan Antispin/Insectclean een zichtbaar residu achterlaten. (geen 
druppelvorming laten ontstaan) 
 

 
*De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanbrengen van de applicatie. 


