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Gebruiksaanwijzing Enzylan 
 
Algemeen 
Enzylan is een reinigingsmiddel voor het verwijderen van groene aanslag die wordt veroorzaakt door 
algen en mossen. De enzymen in het concentraat lossen organische en atmosferische vervuiling op 
natuurlijke wijze op. Door de natuurlijke werking zal het resultaat meestal niet direct zichtbaar zijn. 
Geef de enzymen de tijd om hun werk te doen. 
 
Bestanddelen 
Enzymen zijn de belangrijkste bestanddelen in Enzylan. De dragende vloeistof bestaat uit een 
synthetische zeep die volledig biologisch afbreekbaar is. 
 
Werking 
Door het besproeien van de ondergrond gaan de enzymen aan het werk. Zij versnellen de 
afbraakreacties en zijn speciaal gericht op groene aanslag. De vervuiling verdwijnt na enige tijd op 
natuurlijke wijze vanzelf. Meer hardnekkige vervuiling is gemakkelijker te verwijderen na een eerste 
behandeling met Enzylan. Wacht minimaal een week voor u het oppervlak andermaal op andere 
wijze reinigt om bijvoorbeeld ook niet-organische vervuiling te verwijderen. 
 
Geschikte ondergronden 
Enzylan is geschikt voor bijna alle ondergronden. Met name beton, steen en gevels, zijn goed te 
behandelen, maar ook andere harde ondergronden zoals kunststof, metaal of glas kunnen met 
Enzylan worden schoongemaakt. Voor houten en meer poreuze ondergrond adviseren wij  
AV coating. Op plekken waar het te behandelen oppervlak bijna altijd vochtig blijft, kunt u  
(ongeacht het type ondergrond) beter Enzylan gebruiken. 
 
Hoe en wanneer opbrengen 
De enzymen zijn werkzaam bij temperaturen tussen  10˚ - 50˚ C. Let op, het gaat om de temperatuur 
van het te behandelen materiaal, dus in de zomer in de volle zon is geen goed idee! Breng het 
product op een droge dag op, om te voorkomen dat de oplossing uitspoelt voor de enzymen hun 
werk kunnen doen. Zorg ervoor dat alles goed nat wordt. Opbrengen doet u het best met een spuit, 
maar u kunt ook een borstel gebruiken. Gebruik dan bij voorkeur een (zachte) borstel die goed water 
kan vasthouden.  
  
Verdunnen 
Enzylan is een concentraat. Meng de reiniger met schoon (leiding-)water. Doe dat, afhankelijk van de 
mate van vervuiling in de mengverhouding 1:2 tot 1:5. Bij ernstige vervuiling gebruikt u op 1 deel 
concentraat 2 delen water. In andere situaties kunt u meer water gebruiken, tot een maximum van 1 
deel Enzylan op 5 delen water. Meng rustig om overmatig schuimen te vermijden. 
 
Normaal gesproken kunt u met 6 liter van de verdunde oplossing (Enzylan plus water) ongeveer 25 
m² behandelen.   
 

 


