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INSTRUCTIES: Deze producten kunnen zowel binnenshuis als buitenshuis worden ge
spreeuwen, merels, meeuwen, raven, wilde eenden en andere vogels weg te houden van plaats
gezondheidsrisico’s zouden kunnen veroorzaken.
Houd tijdens het vernevelen minstens 60 cm afstand ten opzichte van eender welk voorwerp
andere. Anders zouden deze kunnen verkleuren door het rechtstreekse contact met het verneve
ze kunnen verhitten als er een thermische vernevelaar wordt gebruikt. Gelieve niet te roken t
van het product. Vermijd ook iedere langdurige blootstelling aan de nevel.
Aanbevolen uitrustingen: CYCLONE ULTRA, SUPERHAWK, MINI LITE, MICROJAK en AEROJAK

GEBRUIK BINNEN (winkels, hangars, garages, montageketens,…)

Vernevel Birdnet Jako a rato van 15 ml per 150 m³ die moeten worden behandeld. Richt de vernevela
blijf minstens 60 cm uit de buurt van ieder voorwerp, zodat de nevel zich volledig kan verspreiden. U k
duurzame resultaten als u zoveel mogelijk vogels aan de nevel blootstelt. Het beste resultaat krijgt u m
op basis van de instructies in de handleiding van de constructeur het apparaat optimaal in, zodat er
met druppeltjes die kleiner zijn dan 15 micron. Het is mogelijk dat u verschillende behandelingen m
tussen zult moeten uitvoeren om alle vogels weg te krijgen.
Richt bij een automatische verpulvering het apparaat naar de vogels of de plaats waar u denkt dat
systeem zo in, dat het product tijdens de aanwezigheid van de vogels het product gedurende 15 tot

GEBRUIK BUITEN

Vernevel Birnet Jako a rato van 50 tot 60 ml per 1.500 m² oppervlakte die moet worden behandeld. R
de vogels, maar blijf minstens 60 cm uit de buurt van ieder voorwerp, zodat de nevel zich volledig kan
beste resultaten met een droge mist. Stel op basis van de instructies in de handleiding van de co
optimaal in, zodat er een droge mist ontstaat met druppeltjes die kleiner zijn dan 15 micron. Het is mo
behandelingen met telkens 1 tot 4 dagen tussen zult moeten uitvoeren om alle vogels weg te krijgen.
Richt bij een automatische verpulvering het apparaat naar de vogels of de plaats waar u denkt dat
systeem zo in, dat het product tijdens de aanwezigheid van de vogels het product gedurende 15 tot

TOEPASSINGSGEBIEDEN (ZIE TOEPASSINGSFICHES)

Afvalopslagcentra, groene ruimten, golfterreinen, grasvelden, sportterreinen, parken,…
Verstuif Birnet Jako met behulp van een thermische of een mechanische vernevelaar. De nevel zal in
niet neerslaan.
* De behandeling kan op eender welk moment van de dag worden uitgevoerd, zodra er vogels aanwez
Industriële constructies en gebouwen

Verstuif Birdnet Jako met behulp van een thermische of een mechanische vernevelaar. De nevel za
zal niet op de grond neerslaan. Stel zoveel mogelijk vogels aan het product bloot als u een snel en
verkrijgen. Voer de behandeling uit wanneer de vogels zitten. Stel de behandeling uit als de optimale c
temperatuur, richting en snelheid van de wind) niet allemaal aanwezig zijn om alle delen van het gebo
behandeling bij voorkeur ’s avonds uit, wanneer de meeste vogels aanwezig zijn, maar vóór h
zodat ze de ongastvrije omgeving kunnen verlaten.
Elektrische centrales

Verstuif Birdnet jako met behulp van een thermische of een mechanische vernevelaar. Stel zoveel
product bloot als u een snel en duurzaam resultaat wilt verkrijgen. Voer de behandeling uit wanneer d
de structuur en/ of op de elektrische kabels van de centrale zitten. Stel de behandeling uit als de optim
van temperatuur, richting en snelheid van de wind) niet allemaal aanwezig zijn om alle delen van de s
zitten, te bereiken. Voer de behandeling bij voorkeur ’s avonds uit, wanneer de meeste vogels aa
het vallen van de nacht, zodat ze de ongastvrije omgeving kunnen verlaten.
Meren en vijvers, havens en kaaien

Verstuif Birdnet Jako met behulp van een thermische of een mechanische vernevelaar. De nevel za
zal niet op het wateroppervlak neerslaan. * Als de behandeling bedoeld is voor nestbouwende vogel
avonds verstuiven wanneer de meeste vogels zijn teruggekeerd, maar voordat het te donker wordt, z
vertrekken. De behandeling gebeurt best zodra de vogels aankomen. Vernevel het product no
wateroppervlak, want het product is licht toxisch voor vissen en ongewervelde dieren.
Bomen en beplantingen

Verstuif Birdnet Jako met behulp van een thermische of een mechanische vernevelaar, die zo is ing

mist verspreidt die in het gebladerte doordringt zonder het nat te maken. Stel zoveel mogelijk vogels a

u snelle en duurzame resultaten wilt verkrijgen. Voer de behandeling bij voorkeur ’s avonds u

vogels aanwezig zijn, maar vóór het vallen van de nacht, zodat ze de ongastvrije omgeving kun

Luchthavens en andere uitgestrekte ruimten

Verstuif Birdnet Jako met behulp van een thermische of een mechanische vernevelaar. De nevel za
zal niet neerslaan. * Stop de behandeling zodra de vogels de site hebben verlaten. De duur en
behandeling zijn afhankelijk van het soort vogels dat moet worden verdreven en van het seizoen waar
uitgevoerd. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze Technische dienst.
Gelieve vóór ieder gebruik de ‘Toepassingsrichtlijnen’ en de fiches met de veiligheidsgegevens
* Verstuif het product bij voorkeur met de wind in de rug.
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