Mot sommartorka och vinterskador
Skyddar träd, buskar, barrväxter, perenner och
ettåriga växter mot avdunstning och uttorkning.
Särskilt viktigt vid nyplantering, tills plantorna
har rotat sig på den nya växtplatsen, eller vid
risk för vinterskador eller saltskador.

Verksam
beståndsdel:
Karboxylerad
styren-butadien
latex 40–50 %
Övrig
beståndsdel:
Alkoholer,
C9-C11,
etoxylerade
1–10 %

NA AVDUNSTNINGSSKYDD sprutas på bladverk,
stammar och grenar.

NA1120–44N–SE

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

Faroangivelser
FARA
Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
Använd skyddshandskar/
skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED
ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter.
Ta ut eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Import och
marknadsföring:
Nordisk Alkali AB
Förvaras
oåtkomligt för
barn. Lagras svalt
och frostfritt.
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Tillverkare:
De Sangosse Ltd
Hillside Mill,
Quarry Lane
Swaffham Bulbeck,
Cambridge
CB25 0LU
Storbritannien

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
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 alla vintergröna buskar, barrträd och
liknande. Dessa skador uppstår framförallt
vid låga temperaturer och stark blåst.
Behandla hela busken/trädet dels på
senhösten innan vintern sätter in, dels i
februari–mars. Blåfärgade barrväxter bör
ej behandlas. Sprutning kan endast göras
vid temperatur över fryspunkten samt vid
torr väderlek.
Bruksanvisning
NA AVDUNSTNINGSSKYDD används i
koncentrationen 10 %.
1 dl NA AVDUNSTNINGSSKYDD blandas
alltså med 1 l vatten. Hela flaskans innehåll
räcker till 50 l vatten.
Spruta grenar, bladverk, och ev. blommor med en finfördelande spruta tills alla
ytor är väl täckta. Efter utsprutning blir behandlade ytor vitfärgade, men färgen försvinner helt efter upptorkning. Sprutning
bör inte utföras i frostväder.
Vid tillredning av sprutvätska i kallt väder
kan varmt (ej hett) vatten användas för att
underlätta tillredningen. OBS Skölj omedelbart sprutan omsorgsfullt med vatten
efter användning!
Tillverkaren garanterar för deklarationens
%-innehåll av verksamma beståndsdelar
samt att preparatet och dess kvalitet är att
anse som normalt god handelsvara.
Tillverkaren avsäger sig ansvar för skador
som uppstått pga. felaktig lagring, felaktig användning eller underlåtenhet att iaktta gjorda föreskrifter.
Varans kvalitet garanteras endast om den
erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.
Tillverkningsnummer:
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