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Gevelprof Sipro Uniquat 

(Algenverwijderaar) 
Voor het verwijderen van groene aanslag & algen 

 
Toepassing 
De Gevelprof Sipro Uniquat is ontwikkeld voor de bestrijding van groene aanslag en ter voorkoming 
van aanslag, algen en mosgroei.  

 
Producteigenschappen 

 Snelle werkingstijd 

 Voorkomt toekomstige groene aanslag 

 Effectief op nagenoeg alle ondergronden 

 Zeer economisch in gebruik 

 Grote indringdiepte 

 Biologisch afbreekbaar 

 Werkt preventief en langdurig 

 
Ondergrond 
Werkt op nagenoeg alle ondergronden (metselwerk, hout, beton, glas, kassen, loodsen etc.). 

 
Verwerking 
Het voordeel van het gebruik van de Sipro Uniquat tegenover het gebruik van een hogedrukreiniger 
is als volgt. Wanneer u gebruik maakt van de hogedrukreiniger zal de groene aanslag voor korte tijd 
verdwijnen. Helaas komen de algen en het mos snel terug omdat de wortels niet worden aangepakt. 
Hiernaast is het ook niet ter bevordering van het oppervlak. Door de hoge druk uit de reiniger wordt 
het oppervlak poreuzer en ruwer (hierdoor krijgen mossen en algen meer bewegingsruimte om 
zichzelf te ontwikkelen). Wij raden dus af om het alleen met een hogedrukreiniger schoon te maken.  
 
Hieronder hebben we een aantal stappen beschreven om te volgen wanneer u de Sipro Uniquat aan 
wilt brengen. 
 

1. Verwijderen van de groene aanslag met een hogedrukreiniger. 
2. Wachten tot ondergrond goed droog is en er de komende 48 uur geen regen wordt 

voorspelt. 
3. Gevelprof Sipro Uniquat in de juiste verhouding aanlengen met water (zie kopje 'verbruik' 

hieronder). 
4. Het aangelengde product aaneengesloten aanbrengen zonder onderbreking met een lage 

drukspuit. 
5. De verwerkingstemperatuur voor het aanbrengen ligt tussen de +5 en +25 graden. 
6. Het gebruikte gereedschap na afloop grondig reinigen. 
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Gereedschap 
lage drukspuit, hoge druk reiniger. 

 
Verbruik 
De Gevelprof Sipro Uniquat wordt geleverd in een zeer geconcentreerde vorm. Dient verdunt te 
worden met water in de volgende verhouding; 
 
Bij sterke vervuiling: 1:20 
Bij normale vervuiling: 1:30 
Bij lichte vervuiling: 1:40 
 
Met 1 liter aangelengd product kunt u circa 1,5 m2 behandelen.  

 
Verpakking 
Verkrijgbaar in 1 en 5 liter verpakkingen. 

 


