
 

 

 
 
 
 
ECO-Gard natuurlijk reinigingsproduct voor (sier)bestrating en tuininventaris 
 
 
Productinformatie en toepassingen: 
ECO-Gard is een natuurlijk vloeibaar reinigingsmiddel voor o.a. atmosferische aanslag op 
(sier) bestrating, stoeptegels, daken, muren, houten ongelakte schuttingen, vlonders en 
overige harde ondergronden zoals glas en kunststofmaterialen.  
ECO-Gard verwijdert tevens kalkresten van zuurbestendige ondergronden, zoals beton en 
(straat)stenen en geglazuurde tegels. 
ECO-Gard niet gebruiken op zuurgevoelige materialen,chroom, staal, marmer en 
kalkzandsteen. 
ECO-Gard  is een milieuvriendelijk en volledig natuurlijk reinigingsmiddel, dat is gebaseerd op 
natuurazijn en zeep van plantaardige oorsprong.  
ECO-Gard bevat geen toxische of chemische stoffen en is volledig biologisch afbreekbaar 
conform normering OECD 301B. 
 
 
Toepassingsgebieden: 
Tuin- en Groensector, gemeenten, openbare werken, lokale en provinciale overheden, 
vakantieparken, scholen, sport- en recreatieve sector. 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Goed schudden/roeren voor gebruik. 
Toepassen bij voorkeur droog (min. 3 uren) en zonnig weer. ECO-Gard kan op het materiaal 
verneveld, gespoten geborsteld of gespoeld worden.  
 
Test het product bij twijfel eerst uit op een bij voorkeur niet zichtbare plaats om de reactie 
van de ondergrond te beoordelen. 
Het product is een concentraat en kan aangelengd worden met water in de verhouding 1 
liter product + 3 liter water afhankelijk van aantasting of vervuiling.  
Afhankelijk van vervuiling en/of mate van gebruik kan met deze oplossing een oppervlakte 
van 24-40 m2 worden behandeld. Bij hardnekkige vervuiling behandeling om de 4-6 weken 
herhalen. 
Bij verwijderen van enkel kalkresten, na 1 uur naspoelen met water. 

  



 

 

  
Bovenste gedeelte met Roundup; onderste gedeelte behandeld met Eco Gard. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen:   
Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen en vermijdt contact met de 
ogen en huid. Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij evt. oogcontact 
langdurig met veel water uitspoelen. Bij overgevoeligheid kan het product irriterend werken 
op de huid. Bij voorkeur vorstvrij, koel en donker bewaren. 
 
 
Vanwege het etsend karakter van de vloeistof  het product niet op het gazon en/of 
(sier)gewassen toepassen. 
(Sier)Planten en grassen verbranden. 
 
Gebruik zuurbestendige apparatuur bij toepassing van het product. 
 
Werkzame stof   : Azijnzuur 
EINECS nr.   : 200-580-7 
CAS nr.    : 64-19-7 
 
 
 
INHOUD : 10/20/1000 liter concentraat. 
 
Het product alleen gebruiken voor reinigingsdoeleinden zoals vermeld op het etiket. De 
gebruiker is zelf verantwoordelijk voor naleving van daartoe betrekking hebbende wettelijke 
gebruiksvoorschriften. 
 
In verband met bovenstaande, stelt de producent zich niet aansprakelijk voor niet 
toegestane toepassingen en/of ondeskundig gebruik en eventueel daaruit voortvloeiende 
schade. 
 
Zie voor meer informatie op www.ecoprotecta.nl 
 


