NA Avdunstningsskydd
Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador
Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning
med kontaktverkande växtskyddsmedel

Allmän information
Användningsområde
Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.
Styren-butadien polymer 480 g/l Innehåller även
Verksam beståndsdel
alkoholetoxylat 1–10 %
Klassificering/märkning Fara/GHS05; H318.
Förpackning
5l
Lagring
Frostfritt
Leverantör
De Sangosse

Verkningssätt

På växande grödor och grönytor
Dos 1,0–1,5 dl/100 l sprutvätska.

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med
lätthet kan passera.

Sprutning kan endast göras vid temperaturer över fryspunkten samt vid torr väderlek. Vid tillredning av sprutvätskan i kallt väder kan varmt vatten (ej hett) användas för
att underlätta tillredningen.
OBS Skölj omedelbart sprutan omsorgsfullt med vatten
efter användning.

Användning som avdunstningsskydd
Mot sommartorka och vinterskador
Skyddar träd, buskar, barrväxter, perenner, ettåriga växter, golfgreener och andra grönytor mot avdunstning och
uttorkning. Detta är särskilt viktigt vid nyplantering, tills plantorna rotat sig på den nya växtplatsen, eller vid risk för vinterskador eller saltskador.
Medlet sprutas på bladverk, stammar, grenar och eventuella blommor med en finfördelande spruta tills alla ytor är
täckta Efter utsprutning blir behandlade ytor vitfärgade,
men färgen försvinner helt efter upptorkning.
Plantering Skyddar alla nyplanterade växter från alltför stark
avdunstning tills nya sugrötter vuxit fram.
Sommartorka Skyddar växter vid extrem torka och höga
temperaturer.
Vinterskador På vintergröna buskar, barrträd och grönytor uppstår skador framförallt vid låga temperaturer och
stark blåst. Behandla hela busken/trädet dels på senhösten
innan vintern sätter in och dels i febr–mars. Efter behandling blir behandlade ytor vitfärgade, men färgen försvinner helt efter upptorkning.
Blåfärgade barrväxter bör ej behandlas.
Grönytor behandlas på senhösten eller tidig vår.
Träd, buskar, barrväxter, perenner, ettåriga växter
Dos Produkten används normalt i 10 % koncentration (1 l
preparat i 10 l vatten).
Grönytor
Dos 1 l/100 l vatten till 1 000 m2.

Användning som vidhäftningsmedel
Produkten kan även användas tillsammans med kontaktverkande växtskyddsmedel för att förbättra vidhäftningsförmågan vid regn eller bevattning. Produkten är regnfast
efter intorkning (ca 30–60 min efter att utsprutning gjorts).

Läs alltid etiketten före användning

47

Nordisk Alkali AB – © Copyright 2021

