
TER VOORKOMING VAN SCHUIMVORMING
Een middel ter voorkoming van schuimvorming bij  
de bereiding van spuit- en dompelbadvloeistoffen

werkzame stof:  
polydimethyltrisiloxane  
siliconen mengsel
formulering: vloeibaar
gehalte: 50 g/l

omdoos 4 x 3L
Batchnr.: Zie hals van can3L

SCHUIMBLOCKER HF



Geproduceerd door Interagro (UK) Ltd voor: 
Holland Fyto B.V. Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord, tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl

kwaliteit beweegt ons!

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Schuimblocker HF kan gebruikt worden om 
schuimvorming te voorkomen in de spuittank, 
het dompelbad of de douche-installatie. 
Ook kan Schuimblocker HF schuim laten 
verdwijnen dat is ontstaan bij het roeren. 
Schuimblocker HF het reduceert de tijd 
die nodig is om de spuittank te vullen en is 
eenvoudig in gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
De optimale dosering van Schuimblocker 
HF hangt af van de andere gewasbe-
schermingsmiddelen in de spuittank, het 
dompelbad of de douche-installatie. Ook de 
temperatuur en de watercondities spelen 
een rol.Hanteer als richtlijn eerst de laagste 
dosering van Schuimblocker HF en voeg dan 
naar noodzaak meer Schuimblocker HF toe.

DOSERING 
•   Spuittank - Start met 10 – 50 ml Schuim-

blocker HF / 1.000 l water en voeg daarna 
de benodigde middelen toe.   

•  Dompelbad - Start met 25 – 150 ml 
Schuimblocker HF / 1.000 l water en voeg 
daarna benodigde middelen toe.

•  Douche-installatie - Start met 250 - 750 ml  
Schuimblocker HF / 1.000 l water en voeg 

daarna benodigde middelen toe. Vervol-
gens vóór het opnieuw opstarten/bijvullen 
bestaand bad (indien nodig), 100 – 200 
ml Schuimblocker HF / 1.000 l vloeistof 
toevoegen.

MENGING
Vul de tank of het bad half vol met water en 
schakel het roermechanisme in. Voeg dan 
de laagste hoeveelheid Schuimblocker HF 
toe en daarna de andere gewasbescher-
mingsmiddelen. Laat het roermechanisme 
continu aan staan. Voeg daarna de rest van 
de waterhoeveelheid toe. Als na dit afvullen 
er nog steeds schuim aanwezig is, voeg dan 
elke keer een beetje Schuimblocker HF toe 
totdat het schuim is verdwenen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:
P280 - Beschermende handschoenen/
beschermende kleding /oogbescherming /
gelaatsbescherming dragen.
P305+351+338 - BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen. 

De opgegeven eigenschappen van onze 
producten en de op dit etiket weergegeven 
wijze van toepassing zijn tot stand gekomen 
op basis van zorgvuldig onderzoek en door 
ons opgedane ervaringen. Wij garanderen 
in die zin de kwaliteit van ons product. Daar 
door ons geen controle over opslag, vervoer, 
wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering 
etc. kan worden uitgeoefend, en deze om-
standigheden de werking van het product en 
de eventuele reactie van het gewas kunnen 
beïnvloeden,kunnen wij in verband hiermee 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een 
minder goede werking of schade ontstaan 
door toepassing van ons product.  

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschikt-
heid van het product bij nieuwe en/of 
ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen 
e.d., adviseren wij eerst contact op te nemen 
met uw leverancier, om u te laten adviseren 
omtrent de geschiktheid van dit product 
voor de door u beoogde toepassing.

SCHUIMBLOCKER HF
DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor 
professioneel gebruik. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing, de gevarenaan-
duidingen en voorzorgsmaatregelen. De 
op dit etiket beschreven eigenschappen 
en toepassingen van dit product, zijn 
gebaseerd op opgedane ervaringen bij 
gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. 
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld 
volgens de laatste bij aanmaak van dit 
etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van 
Holland Fyto, zoals onder meer opslag, 
vervoer, de wijze van toepassing, de 
teeltwijze, de dosering, de evt. toepas-
sing in tankmix met andere producten, 
etc. kunnen de werking en effecten van 
het product op het gewas beïnvloeden. 
Daarom staat Holland Fyto niet in voor 
het bereiken van bepaalde resultaten 
en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade voortvloeiend uit opslag, 
vervoer of gebruik van het product. Als er 
nog geen ervaring is opgedaan met het 
product in bijv. een bepaald gewas of ras, 
voer dan eerst een proefbespuiting uit, 
om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid 
van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed 
landbouwkundig gebruik. Raadpleeg bij 
twijfel over een toepassing uw adviseur 
en/of leverancier. Verder zijn onze bij de 
Kamer van Koophandel gedeponeerde 
Algemene Voorwaarden van kracht op al 
onze verkoopovereenkomsten, en worden 
op verzoek toegezonden.


