CATEFIX
OMSCHRIJVING

CATEFIX 2020 is een op water gebaseerd fixeermiddel op basis van
hoogwaardige plantaardige grondstoffen voor het fixeren van de nesten
en de eikenprocessierupsen in het nest.
CATEFIX 2020 dringt diep door in het nest en vormt samen met de
rupsen een harde ondoordringbare verbinding
CATEFIX 2020 zorgt tevens voor de fixatie van de brandharen.
Na aanbrengen van CATEFIX 2020 hoeft het nest niet te worden
weggezogen.
Na verloop van tijd zal het nest met inhoud biologisch worden afgebroken.

EIGENSCHAPPEN

-

Volledig biologisch afbreekbaar
Niet toxisch
Duurzaam
Bevat geen oplosmiddelen
Bevat geen weekmakers
Bevat geen zware metalen
Bevat geen biocides
Geeft een sterke harde verbinding

HOUDBAARHEID

Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele verpakking
bedraagt de houdbaarheid minimaal 6 maanden na productiedatum.
Advies het product “First in First out” te verwerken.
Beschermen tegen vorst.

SCHOONMAKEN

CATEFIX lost op in water.

VEILIGHEID

Tijdens het verwerken wordt een veiligheidsbril aanbevolen naast de
gebruikelijke beschermingsmiddelen tbv contact met brandharen.

WERKINSTRUCTIE

WERKING

Goed schudden voor gebruik. Gebruiken bij droog weer en een
omgevingstemperatuur van >15 °C Aanbrengen d.m.v. een lagedruk
sprayer. Breng eerst een dunne laag aan op de buitenste ring van het
nest. Laat ca. 1 minuut aandrogen. Spray vervolgens het gehele nest
goed in. Met name de bovenkant dient extra te worden behandeld zodat
het fixeermiddel goed in het nest kan doordringen. Na gebruik de nozzle
van de sprayer afdichten met bv. een stukhuishoudfolie om indroging te
voorkomen. Het verbruik ligt op ca. 0,3 – 0,7 liter afhankelijk van de
grootte van het nest.
Tijdens het inspuiten sijpelt het fixeermiddel in het nest en beginnen
de rupsen te bewegen. De rupsen verdelen het middel zelf in het nest
en worden zo aan elkaar geplakt. Na enige tijd vormt zich een
massieve klont van fixeermiddel en rupsen.
De rupsen sterven en worden volledig ingekapseld. Samen met CATEFIX
2020 vormt zich met het spinsel na droging een harde schil.
Tijdens een regenbui wordt het fixeermiddel weer plakkering.
Hierdoor trekt het nest na droging nog verder in elkaar.
Na verloop van tijd zal het nest samen met het fixeermiddel worden
afgebroken.
Mocht een behandeld nest uit de boom vallen dan blijft alles toch bij
elkaar gehouden door CATEFIX 2020.
Dit in tegenstelling tot een onbehandeld nest.
Het maakt niet uit in welk stadium het nest wordt behandeld.
Hier geldt de regel: Hoe eerder hoe beter.
Zelfs vlak voordat de vlinders uitvliegen kan een nest nog worden
behandeld. Hierdoor kunnen vlinders niet uitvliegen en zich
voortplanten. Tevens worden de achtergebleven restanten van de
rupsen en haren gefixeerd.
Oude niet behandelde nesten van het afgelopen seizoen kunnen ook
nog worden behandeld.
Hierbij wordt voorkomen dat deze overlast veroorzaken bij met name
harde wind.
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