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Wat is de oorzaak van groene aanslag? 

Groene aanslag (algen of mos) ontstaat onder ander op plekken waar er weinig zonlicht en veel vocht 

voorkomt. In de regentijd zal het algengroei zich vaker laten voorkomen, omdat het dan koeler en 

vochtiger is, dit zorgt er voor dat er namelijk veel sneller groene aanslag optreedt. Let op: dit komt voor 

bij elk type bestrating, zelfs op tuinmeubelwaar, vuilcontainers en andere objecten die weer en wind 

buiten staan. Zuren uit algen tasten het beton zo minimaal aan, dat gesteld kan worden, dat algengroei 

geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van bestratingsmaterialen. 

Ondanks alle extra aandacht die de fabrikant aan de bestrating zet, is het algengroei dus niet te 

voorkomen.  

Verwijderen van algengroei/groene aanslag:  

- Wij adviseren u om bij lichte aanslag dit te schrobben met zeep en water, indien mogelijk heet water, 

dit omdat algen temperaturen boven de 70ºC niet overleven. 

Bij iets dikkere/ hardnekkige aanslag zou u dit het best kunnen stomen en na enkele dagen eenvoudig 

wegwerken. 

 

Let op: de type zeep die u gebruikt  geen bestanddelen zoals olie en vetten bevat, anders kan die voor 

vlekken zorgen. Bionyx is een diverse reiniger die verkrijgbaar is bij N.V. VABI. 

 

Wat u absoluut niet moet doen!  

Methodes die wij u afraden om algengroei te verwijderen zijn voornamelijk: 

 - Het gebruik van een hogedrukreiniger (hogedrukspuit). Het hoge druk gespoten water veroorzaakt 

corrosie en porositeit en dit zal uw bestrating onherstelbaar beschadigen. 

 - Het gebruik van zuurhoudende reinigingsmiddelen. De agressieve zuren in zulke reinigingsmiddelen 

veroorzaken onherstelbare schade aan uw bestrating. Ook nog veroorzaken de zuren voor een versneld 

kleurverlies van uw bestrating, mocht die een kleurtje hebben. 

 

Algengroei, ontstaan na leverantie, is geen reden tot afkeur van een door de N.V. VABI geleverd 

product. Voor aantastingen van het oppervlak, ontstaan als gevolg van mechanische en/of chemische 

reiniging, is N.V. VABI niet aansprakelijk. 
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