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Voor de verfraaiing van hardbladige sierplanten.

bevat: minerale olie
Voorzorgsmaatregelen: P102 Buiten het bereik van kinderen
houden

EC

Lotnummer: zie verpakking

FL-5-L1-0719

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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Fylocal

Voorzorgsmaatregelen: gewasveiligheid
Let op gewasverdraagzaamheid in Cordyline
planten (Dracaena-achtigen) gedurende de
winter. Bij twijfel altijd een proefbespuiting
uitvoeren.
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GEBRUIKSAANWIJZING
Algemene gebruiksaanwijzing
Fylocal wordt toepast ter verfraaiing van
hardbladige sierplanten zoals: Dieffenbachia,
Dracaena, Fatshedera, Monstera deliciosa,
Ficus, Philodrendron etc. Na toepassing van
Fylocal verdwijnen kalk-, water- en roestvlekken
en krijgt het blad een natuurlijke glans.

Waarborg
Wij garanderen dat de samenstelling van de
producten in gesloten, originele verpakkingen
gelijk staat aan de indicaties aangegeven op
de etiketten. Aangezien de opslag en het
gebruik buiten onze invloed liggen, nemen
wij geen verantwoordelijkheid voor directe
of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik
van de producten of gebruik in strijd met de
voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer,
bodem, plantensoort, toepassingstechnieken,
toepassingstermijn, resistentie, menging met
andere producten, enz. kunnen invloed op de
werking van het product hebben. Dit kan, onder
ongunstige omstandigheden, een verandering
van de effectiviteit van het product tot gevolg
hebben of aanleiding zijn voor schade aan
het gewas. Voor deze resultaten kunnen
de distributeurs en de producenten geen
verantwoording nemen.
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Toepassingen
De bladeren van de sierplanten goed
bevochtigen tot afdruipen. De onderkant
van de bladeren niet raken. De planten na
behandeling niet afspuiten met water.
Niet toepassen op bloeiende planten.
Dosering: 0,5 - 2% (50-200 ml per 10 liter
water).

Bewaarcondities
Vorstvrij bewaren.
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Bereiding van de spuitoplossing
Goed schudden voor gebruik.
Fylocal toevoegen aan de benodigde
hoeveelheid water. Eventueel kan een restant
van de oplossing, na goed schudden, opnieuw
worden gebruikt.
Spuitapparatuur vooraf grondig reinigen.
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