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Een schermduur
van tenminste 2
maanden.
• Bescherming tegen
zonlicht en warmte
• Geleidelijke slijtage:
geen reiniger nodig
• Zonder
milieubelastende
stoffen

Schermmiddelen

Witvast
Witvast op uw kas beschermt uw gewassen tegen overmatig
zonlicht en warmte. Witvast is eenvoudig in gebruik en kan
machinaal of handmatig worden aangebracht op glas, plastic
en stegdoppelplaten.
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Toepassing

Verpakking

Veel gewassen kunnen niet goed tegen te hoge
temperaturen of tegen teveel instraling van de zon.
Witvast reflecteert het licht en verbetert daarmee het
klimaat in de kas. Witvast bevat calciumcarbonaat
en andere werkzame stoffen die onder meer zorgen
voor hechting aan het kasdek. Het is eenvoudig aan te
brengen op glas, folie en stegdoppelplaten. De standaard
dosering is 25 kilo schermmiddel met 100 liter water.
Dit geeft een oplossing van 115 liter: voldoende om
500 tot 700 m2 kasdek te bespuiten.

Witvast is verkrijgbaar in de volgende
verpakkingsgroottes:

Scherming en schermduur
De schermduur van Witvast is minimaal twee maanden.
Witvast is daarmee een ideaal product voor een
eventuele tweede bespuiting in het teeltseizoen. De
uiteindelijke schermduur en -dekking is afhankelijk van
de verdunning en de weersomstandigheden.

Productie
De winning en productie van Witvast vindt plaats in de
calciumcarbonaatmijn en fabriek van ons zusterbedrijf
Houweling Romania.

White label
Onze schermmiddelen zijn ook verkrijgbaar als
white label product. Op aanvraag leveren wij een
productsamenstelling en verpakking naar wens.
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Witvast
verpakking

artikelnummer

Zak 25 kg

T-WITVAST-003167

p/pallet

50

Assortiment
Wanneer nodig kunt u gebruik maken van La
Blanche Cleaner om (resten van) het schermmiddel
te verwijderen. In ons assortiment vindt u ook de
schermmiddelen La Blanche en La Blanche Liquide.
En glasreinigers, biostimulanten en persoonlijke
beschermingsmiddelen. Kijk op houweling.com voor
een indruk van ons aanbod.

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

