
IMPERIAL BLACK

Eigenschappen
WS Imperial Black is een kleurverdieper voor (sier)betonproducten die 
tevens bescherming biedt tegen vuil en gedeeltelijk weersinvloeden. WS 
Imperial Black is (uitsluitend) geschikt voor beton bestrating in de kleur 
zwart en/of antraciet. Dit product betreft geen coating. WS Imperial 
Black is een impregnant, het is dus van belang dat het te behandelen 
product een poreuze deklaag heeft en absorbeert. Is dit niet het geval, 
gebruik dan WS NanoCoat.

Gebruiksaanwijzing
Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen 
alvorens WS Imperial Black aan te brengen met een inwasapplicatie 
zoals een vachtroller/inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk van 
de luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per 
laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed 
gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of 
te testen op een onopvallende plek in de tuin. Omdat de poreusheid van 
het te behandelen product bepalend is voor het resultaat, raden wij aan 
om voor gebruik advies in te winnen bij de WS dealer.

Verbruik
Dit is afhankelijk van de poreusheid van de bestrating. Gemiddeld 
verbruik is circa 15 m² per liter voor het aanbrengen van 2 lagen. Dit 
betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren
WS Imperial Black moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar 
info@wsproducts.nl.
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Veiligheidsaanwijzingen
EUH210 – Veiligheidsinformatieblad 
op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen 
houden.
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Ingredienten Conform EG, NR: 648/2004

Laurylamine, Dipropylenediamine, 
Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone

< 5%
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SEAL & PROTECT

Eigenschappen
WS Seal & Protect beschermt (sier)beton, cement en andere 
waterbestendige poreuze/absorberende oppervlakken tegen vuil en 
gedeeltelijk weersinvloeden. Tevens zal WS Seal & Protect, door het 
aanbrengen van een zogeheten “fi lmlaag”, ervoor zorgdragen dat de 
kleur van uw product minder snel terugloopt c.q. vervaagt.

Gebruiksaanwijzing
Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen 
alvorens WS Seal & Protect aan te brengen met een inwasapplicatie 
zoals een vachtroller of inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk 
van luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per 
laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed 
gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of 
te testen op een onopvallende plek in de tuin. 

Verbruik
Dit is afhankelijk van de poreusheid van de bestrating. Gemiddeld 
verbruik is circa 15 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen 
rechten ontleend kunnen worden.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren
WS Seal & Protect moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar 
info@wsproducts.nl.
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op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen 
houden.
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Ingrediënten
Niet-ionogene oppervlakteactieve 
sto� en

< 5%

Parfums, D-Limonene

ADVANCE

Eigenschappen
WS Advance is een reiniger die tevens de hechting van WS Seal & 
Protect, WS Imperial Black en WS NanoCoat verbetert. Om tot een 
optimaal resultaat te komen moet het terras eerst gereinigd worden 
met WS Advance voordat deze behandeld wordt met WS Seal & 
Protect, WS Imperial Black en/of WS NanoCoat. 

Gebruiksaanwijzing
1 liter WS Advance doseren met 10 liter water. De verhouding is dus 
1:10. Goed schrobben. Vervolgens het vuile water wegspoelen en 
droogtrekken met de WS vloertrekker. Wegspoelen met warm/heet 
water bij extreme vervuiling.

Verbruik
Dit is afhankelijk van de mate van vervuiling. Gemiddeld verbruik is circa 
30 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend 
kunnen worden.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren
WS Advance moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar 
info@wsproducts.nl.
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Gevaarsaanduidingen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanwijzingen
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Na het werken met dit product de handen 
grondig wassen.
Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen.
BIJ AANHOUDENDE OOGIRRITATIE: 
een arts raadplegen.

WAAR-
SCHUWING

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
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Ingrediënten 

Anionogene oppervlakteactieve sto� en 
Niet-ionogene oppervlakteactieve 
sto� en

< 5%

KALKUITBLOEI 
VERWIJDERAAR

Eigenschappen
WS Kalkuitbloei Verwijderaar is zoutzuur vrij en toe te passen op alle 
betonoppervlakken en minerale bouwsto� en van diverse structuur en 
kleurnuance zoals betonstraatstenen, betonplaten en betonelementen. 
Niet op marmer en/of kalksteenhoudende producten gebruiken.

Gebruiksaanwijzing
Naar gelang de aard van de uitbloei tot maximaal 1:5 met water 
verdund op een vooraf natgemaakt oppervlak aanbrengen door 
middel van schrobben. Na een inwerktijd van maximaal 10 minuten met 
veel water afspoelen/schrobben (geen mechanische hulpmiddelen 
gebruiken). Het is van belang dat het oppervlak niet uitdroogt 
alvorens deze wordt afgespoeld met veel water. De inwerktijd is mede 
afhankelijk van het weer, bij droog en zonnig weer zal het oppervlak 
eerder opdrogen, is de inwerktijd van WS Kalkuitbloei Verwijderaar 
korter en zal deze dus eerder afgespoeld moeten worden. Zonodig 
herhalen, eventueel een tweede keer behandelen.

Let op
Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Het product mag 
niet in contact komen met metaal en kunststof. Ook eventuele met 
kit gevulde dilatatievoegen moeten beschermd worden. Na het 
verwijderen van de kalkuitbloei is het advies om het product verder te 
behandelen met WS Seal & Protect, WS Imperial Black of WS NanoCoat 
(afhankelijk van het behandelde oppervlak). Ook geschikt voor het 
verwijderen van ingedroogd zaagslijpsel.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren
WS Kalkuitbloei Verwijderaar moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar 
info@wsproducts.nl.

VERWIJDERT CEMENTSLUIER/ 
WITTE AANSLAG

WS KALKUITBLOEI VERWIJDERAAR
VERWIJDERT CEMENTSLUIER/WITTE AANSLAG
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Gevaarsaanduidingen
Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel.

Veiligheidsaanwijzingen
Buiten het bereik van kinderen houden.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet 
inademen.
Beschermende handschoenen/ 
beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN 
braken opwekken.

GEVAAR

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
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Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:

1. bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten 
op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet-en drinkwaren en de 
grondsto� en hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de 
boerderij;

2. bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op 
oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;

3. bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen; 
in hulpstofdoseersystemen in de papier-en kartonindustrie alsmede de 
pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in de suiker-en 
voedingsmiddelenindustrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming 
van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;

4. bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en 
apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. 
Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat 
de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Het middel is voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. 
Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). 
Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af 
te spuiten respectievelijk af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet 
noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking 
en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het 
planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
•   Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter 

water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het 
geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen 
wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegengegaan.

•  Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan 
volstaan met een oplossing van 1,5% (15 ml per 1 liter water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, 
flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of 
schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Niet naspoelen. 
Niet op planten spuiten of gieten.

Bewaaradvies
Droog en vorstvrij bewaren. Na openen 12 maanden houdbaar.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.
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GREEN CLEAN
GROENE AANSLAG 

VERWIJDERAAR

WS GREEN CLEAN 
GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR

1 L

Gevaarsaanduidingen
Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanwijzingen
Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Toelatingsnummer
15200 N

Werkzame stof
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE
100G/L

UN 1903

Ingrediënten conform verordening EG nr. 648/2004

Conserveringsmiddelen 5 - < 15%

GEVAAR

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
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