
EnzyMas, tegen (zwarte) aanslag en vetten op bestrating en daken.
EnzyMas is een vloeibare biologische reiniger op basis van enzymen. EnzyMas is langwerkend 
en veilig voor alle oppervlakken. Breng EnzyMas op tegen (zwarte) aanslag, atmosferische 
vervuiling, vetvlekken en laat de natuur het werk doen. Let op! Het kan soms enkele dagen tot 
weken duren voordat u het resultaat ziet.
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EnzyMas™ voor diepe reiniging van stenen en dak

Toepassingen:
Voor reiniging van harde oppervlakken tegen 
organische vervuiling en aanslag. Ideaal voor 
gebruik op vieze plekken op het terras, dak 
en gevels van huizen. Bij uitstek geschikt voor 
diepe reiniging van beton, gevels en poreus 
natuursteen.

particuliere tuinen - (glas)tuinbouw - dak- & gevelreiniging- hovenier - houtbouw 

Perfect voor onderhoud in groene sector

Dosering: 
Zware atmosferische vervuilingen  : 
1L. EnzyMas mengen met  1,5L. water

Gemiddelde vervuiling   : 
1L. EnzyMas mengen met     3L. water

Lichte vervuiling en preventief  : 
1L. EnzyMas mengen met     5L. water

Breng 10 liter aangemaakt product aan op circa 
100 m2. Het oppervlak goed bevochtigen.
EnzyMas is veilig voor mensen en dieren. Voor-
kom contact met de ogen en buiten bereik van 
kinderen houden.
100% biologisch afbreekbaar.

‘Grasping Things At The Root’

gebruiksaanwijzing 

Gebruik:
Verdun EnzyMas met water in een verhouding van 1:1,5 tot 1:5.
Het beste resultaat krijgt u wanneer het op een droge of licht vochtige ondergrond wordt 
aangebracht. Gebruik hiervoor een gieter, sproeier of een rugspuit met grove druppel. (bij 
voorkeur een Teejet8004 of 8005. Binnen enkele dagen tot weken is de vervuiling verdwenen, 
mits er van tijd tot tijd vochtige omstandigheden zijn, waardoor de enzymen worden geac-
tiveerd. Bij zwarte vervuiling kan de volgende dag de vervuiling worden verwijderd met een 
drukspuit, hierna is een preventieve behandeling met EnzyMas aan te bevelen. Zorg ervoor dat 
na het aanbrengen er de eerste dag geen zware regenbuien zijn waardoor de EnzyMas weg 
spoelt. Wanneer het erg warm is en het te behandelen oppervlak warm wordt, is het beter de 
werkzaamheden uit te stellen. Enzymen zijn het meest actief bij temperaturen tussen de 13°C 
en 50°C. Te warm is dus niet goed!


