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Catefix 2020 maakt de nesten direct onschadelijk.
Dit biologische product op basis van water en
plantaardige grondstoffen zorgt ervoor dat het nest,
de eikenprocessierupsen en de brandharen aan
elkaar vasthechten. Met deze natuurlijke oplossing
wordt er na het aanbrengen van de vloeistof een
stevige verbinding gecreëerd. Door de fixatie wordt
het nest volledig afgesloten en kunnen de
brandharen die voor overlast zorgen niet meer
loskomen.

Goed schudden voor gebruik;
Spuit een dunne laag Catefix 2020 op de
buitenste ring van het nest;
Laat de vloeistof ongeveer 1 minuut
opdrogen;
Spuit het gehele nest in, waarbij het
vooral belangrijk is dat er voldoende
vloeistof aan de bovenkant van het nest
gespoten wordt zodat de Catefix 2020
door het gehele nest kan doordringen;
Het nest kan achterblijven in de boom, in
de loop van tijd wordt het op een
natuurlijke manier afgebroken.

Catefix 2020 toepassen met behulp van een
spuit, bij droog weer en wanneer de
temperatuur hoger is dan 15°C. Let op! Zorg,
vanwege de brandharen, voor beschermende
kleding en een veiligheidsbril tijdens de
verwerking van Catefix 2020.
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Overlast van de brandharen van de
eikenprocessierups?

Toepassing

Plaagbeschermingwww.greenguard.nl

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=6734a7a9d0&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/bladcompost-los-gestort-per-m3/&post_type=product&s=regenwormen&post_type=product&s=catefix
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/bladcompost-los-gestort-per-m3/&post_type=product&s=regenwormen&post_type=product&s=catefix
https://www.greenguard.nl/


LEES MEER

Voortplanting

Na gebruik de spuit goed doorspoelen met water zodat er geen restanten in de
spuit en in de nozzle van de sprayer achterblijven.
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Catefix 2020

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

Ongeveer 0,3 - 0,7 liter per nest, afhankelijk van de grootte van het nest. 
Meer informatie.

Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele verpakking bedraagt de
houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Beschermen tegen vorst.

Dosering

Bewaren en houdbaarheid

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=64cdfc4bd2&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=catefix
https://www.greenguard.nl/product/catefix/

