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Het beste
reinigingsmiddel
voor glas en folie.
• Op basis van
fluorwaterstofzuur
• Zeer sterke
reiniging
• Gebruik in een
lege kas

Glasreinigers

Flusol-Forte
Flusol-Forte is een reiniger op basis van fluorwaterstofzuur.
Dit product heeft de allerbeste reinigingskracht, maar vormt
ook damp. Het is uitermate geschikt om sterk vervuilde
oppervlakten schoon te maken. De reiniger is bruikbaar op
glas en folie, maar niet op gecoat glas.
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Toepassing

Verpakking

Goed gereinigd, schoon glas of folie laat meer licht toe
in de kas. Dit licht is van groot belang voor de groei van
een gewas. Het is daarom van belang het glas of folie van
de kas regelmatig te reinigen. Flusol-Forte is een reiniger
op basis van fluorwaterstofzuur. Dit product heeft de
allerbeste reinigingskracht, maar vormt ook damp. De
reiniger is bruikbaar op glas en folie, maar niet op gecoat
glas.

Flusol-Forte is verkrijgbaar in de volgende
verpakkingsgroottes:

Gebruik

Assortiment

Voor al onze reinigers geldt: inspuiten en binnen 15
minuten -of voor het product opgedroogd is – afspuiten
met voldoende water. De kas moet tijdens het gebruik
leeg zijn en geen plantmaterialen bevatten. Ook moet
rekening worden gehouden met naburige gewassen;
met name knol- en bolgewassen zijn gevoelig voor de
dampwerking van Flusol-Forte. Draag als gebruiker
passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij
gebruik van reinigers ontstaat spuitnevel. Laat geen
glasreiniger of spoelwater in bassin of oppervlaktewater
terechtkomen.

In ons assortiment vindt u ook de glasreinigers
Toplcleaner en Eco-Forte. En schermmiddelen,
biociden en persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk
op houweling.com voor een indruk van ons aanbod.

Gebruikte verpakkingen
U kunt na gebruik verpakkingen Flusol-Forte retourneren
in Nederland en België. Lees meer op houweling.com/
recoservice of vraag ons naar de voorwaarden.
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Flusol-Forte
verpakking

artikelnummer

p/pallet

Jerrycan 10 liter

T-FLUSOLFOR-3041

60

Jerrycan 20 liter

T-FLUSOLFOR-2918

28

For safe keeping
Neem contact op met onze specialisten voor persoonlijk
advies. Lees voor gebruik altijd de voorschriften op het
etiket.

