ongedierte: 1 Sulfume per 2 á 3m2
2

schimmels: 1 Sulfume per 7 á 9m

GEBRUIK VOOR DE MEESTE AANVALLEN
nacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

aantal uren
6-8 - 6-8 verdampen

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

GEBRUIK VOOR ZWARE AANVALLEN
nacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

aantal uren
6-8 - 6-8 - 6-8 verdampen

2

-

2

-

2

-

2

-

SULFUME

zwavelverdamper

SULFUME GEBRUIK:
1. Zoek een geschikte plek on uw SULFUME op te hangen. Hang de
SULFUME zo hoog mogelijk boven uw planten, omdat de
zwaveldamp dan zo gelijkmatig over de planten verspreidt wordt.

SULFUME PRODUCT INFORMATIE:
• één HOTBOX SULFUME kan een ruimte van 2 á 3m2 ongedierte vrij
of 7 á 9m2 schimmel vrij maken. Voor grotere ruimtes kunnen
meerdere SULFUMES tegelijk gebruikt worden.
• Bij ongedierte: is 1 Sulfume is voldoende om een ruimte van
2 á 3m2 ongedierte vrij te maken, voor grotere ruimtes kunt u
meerdere Sulfumes gebruiken.
• Bij schimmels: is 1 Sulfume is voldoende om een ruimte van
7 á 9m2 schimmel vrij te maken,voor grotere ruimtes kunt u
meerdere Sulfumes gebruiken.
• De meegeleverde 500gr. zwavel is voldoende om +/- 3 maanden
(+/-550 uur) meerdere aanvallen van schimmels en/of ongedierte te
bestrijden. (navul verpakkingen zwavel zijn ook apart verkrijgbaar)
(zie voor correct gebruik van de Sulfume, het gebruiks schema).
• Al na twee weken gebruik zou de geinfesteerde ruimte, schimmel
en/of ongedierte vrij moeten zijn.
• ADVIES: gebruik de Sulfume niet tijdens de laatste 2 weken van
uw oogst. Omdat dit uw planten zou kunnen beschadigen.
• De sulfume verspreid een ei-achtige lucht, deze is niet schadelijk,
maar kan wel irriteren, zorg er dus voor dat de te behandelen ruimte
goed is afgesloten, zodat de lucht niet kan ontsnappen.
• Na intensief gebruik zullen er zich kristallen vormen boven de
SULFUME, deze kunnen eenvoudig verwijderd worden met een
stofzuiger of een stoffer en blik.

2. Steek de stekker van de SULFUME in een timer in het stopkontact
(zie voor het instellen van de timer gebruiks-schema)
3. Verwijder het bakje uit de sulfume
4. Vul het bakje met zwavel, tot aan de groef in het bakje(=halfvol)
vul het bakje regelmatig bij.
5. Plaats het bakje met zwavel terug in de SULFUME
6. De SULFUME is nu klaar voor gebruik

