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Oorsprong
Enclean is een biocide op basis van nonaan-
zuur. Deze actieve stof wordt gewonnen uit 
koolzaad- of zonnebloemolie. De naam ver-
raadt de opbouw van het molecuul: ‘nonaan’ 
betekent negen, nonaanzuur bevat negen kool-
stofatomen. Als dit product wordt toegepast, 
wordt het door de aanwezige organismen in de 
omgeving omgezet in natuureigen stoffen uit 
de koolstofketen: CO2 en H2O.

Toepassing
Voor een behandeling met Enclean is slechts 
een kleine dosering nodig. Om 100 m2 te 
behandelen wordt 180 ml Enclean gebruikt.  
Het beste is om deze hoeveelheid op te lossen 
in 5 l water. Op deze manier wordt een concen-
tratie bereikt van 3,6%. De ervaring leert dat 
Enclean bij dit percentage het beste presteert.

Werking
Wanneer Enclean wordt toegepast en op de 
groene aanslag komt, zal het de celwand aan-

tasten. Hierdoor ontstaat als het ware een lek in 
de cellen en gaan deze cellen dood. Het is dan 
ook van belang het volledige oppervlak goed 
te raken; op gedeeltes die niet goed geraakt 
zijn, zal het gewenste resultaat niet bereikt 
worden.

Dankzij deze brede werking is Enclean zeer 
effectief op alle groene aanslag en is het niet 
selectief voor (korst)mossen.

Kortom
Enclean is in alle opzichten een slimme keuze. 
Dankzij de lage dosering is weinig transport en 
verpakkingsmateriaal nodig. Daarbij komt dat 
het van natuurlijke oorsprong is en dat Enclean 
wordt afgebroken in natuurlijke stoffen. En het 
belangrijkste is de effectieve werking, die al 
binnen een aantal uur zichtbaar is.

Proef uitgevoerd door Compas Agro (2021):
Voor meer informatie over Enclean:  
https://certisbelchim.nl/producten/enclean/

Eenvoudig en snel groene aanslag verwijderen

Na een droge zomer breekt een donkerder en vochtiger 

najaar aan. Dit geeft aanleiding tot groene aanslag op 

verschillende materialen en constructies, zoals container-

velden, betonpaden, kassen (glas, folie), klinkers en hout. 

Met Enclean wordt deze groene aanslag snel en effectief 

bestreden. Binnen enkele uren al resultaat!

Dé groene aanslagreiniger van 
natuurlijke oorsprong

18 l/ha Enclean op containerveld, 1 week na toepassing

Na behandeling met Enclean (links) blijft de groene aanslag 

voor een lange periode weg.

Onbehandeld containerveld

www.certisbelchim.nl/
producten/enclean/
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