
Storanet® - Bruksanvisning

Informationen som ges här på BASF produkterna är baserad på nuvarande kunskap och
expertis samt följer de stipulerade rättigheter som givits av myndigheter. En stor mängd av
möjliga faktorer kan inverka på hanteringen och användningen av produkterna, det är viktigt
att användaren gör sina egna tester och försök. Eftersom lagring och uppsättning är utanför
vår kontroll och vi kan inte förutse alla faktorer som kan vara inblandade, vi avsäger oss allt
ansvar för skador som kan uppstår vid felaktig lagring och användning.

Produkterna har inte testas för användning som inte är beskriven i instruktionerna och
speciellt inte i kulturer som inte har angivits. Detta gäller särskilt användning som inte
täcks av registrering från myndigheterna och som vi inte rekommenderar. Vi avsäger oss
allt ansvar från skador som uppstår från denna användning.

Ett otal faktorer och särskilt lokala och regionala förhållande kan påverka produkternas
effektivitet. Detta kan vara klimatiska och markförhållande, typ av kultur, efterföljande
kultur, antal behandlingar, mängd vid applicering, blandningar med andra
produkter som inte stämmer med ovanstående instruktioner, förekomst av
organismer som är resistenta mot den aktiva substansen (såsom svamp stam-
mar, växter och insekter), sprut teknik mm. Vid mycket ogynnsamma förhållande
är det därför svårt att förutsäga effekterna av den aktiva substansen eller
skador på kulturen. Vi och våra distributörer kan inte påta oss något ansvar
för sådana konsekvenser. Användaren är ansvarig och att respektera alla
industriella rättigheter, lagar och rättigheter, hur produkten får användas och
användningsinstruktioner. Alla uppgifter och information som givits här kan
ändras utan någon förvarning.

Denna broschyr är menad som information och rådgivning. De anvisningar och
referenser för säker hantering och användning som ges i instruktionerna för varje
produkt måste följas minutiöst. Använd växtskyddsmedel med försiktighet!

® = registrerad varumärke för BASF
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Lägga ut nätet

Storanet® är den ideala lösningen
som timmerskydd mot insekter
såsom granbarkborre. Utläggning
tar endast några få minuter.

Du kan vara 1 till 2 personer1-2 med giltigt tillstånd för att
hantera växtskyddsmedel, använd
skyddskläder, virke och stenar från
omgivningen för att säkra nätet,
en hammare och spik samt ett
Storanet®.

Lägg nätet vid timrets ena3 kortända, tänk på att lämna så
mycket nät att det når till marken.

Rulla ut Storanet® i timrets4 längdriktning, det går att köra
en käpp genom mitten av Storanet®

rullen så att man inte behöver gå på
timmerstockarna.
Storanet® är 12,5 x 8 m och täcker
100 m².

Storanet® är ett polyesternät be-
handlad med ett bindemedel som
binder insekticiden till fibrerna i
nätet. Bindemedlet ser till att när
granbarkborren kommer i kontakt
med nätet bekämpas den. Nätets
fina masktäthet förhindrar även
fysiskt insekter att komma åt timret.

Efter att nätet är utrullat vik5-6 ut nätet från mitten så att
det täcker timret helt.

Det är möjligt att lägga ett7 andra nät om timmerstockarna
är långa.

Gör en överlappning som8 säkrar skyddet av timret, lägg
på grenar/stenar för att hålla nätet
på plats runt om timmerstockarna.

Du kan använda mindre grenar9 och eller stenar från omgivnin-
gen för detta ändamål.

Till sist sätt varningsskylten10 väl synligt.

Ta bort nätet

Att ta bort nätet går också snabbt
och enkelt. Det är viktigt att ar-
beta omsorgsfullt så att nätet går
ned i plastpåsen som följer med
nätet.

Plastpåsen finns i ett av hörnen2 på Storanet®, ta fram plastpåsen.

Att arbeta i par är lättast3-4 och vända med ansikten
mot varandra. Dra ena kortänden
mot andra kortänden av nätet, dra
alltid nät mot nät för att undvika
skador på nätet. Upprepa vikningen
tills nätet är ca: 50 cm brett.

Sista steget är att rulla ihop5 nätet och lägga i plastpåsen.
På detta sätt behöver man inte gå
på timmerstockarna nästa gång
nätet läggs ut.

Storanet® är behandlat med en
insekticid som genom en speciell
teknik binds till fibertråden och
kan inte tvätta ur genom regn.

Nätet kan återanvändas och är
stabilt mot solens UV strålning.
Storanet® kan snabbt sättas upp
och är effektivt i 6 månader och
ger miljö- och ekonomiska
fördelar.

Lagra nätet på en mörk sval plats.
På detta sätt kan du dela upp an-
vändningen i perioder som aktivt
bevarar nätets effektivitet upptill
sex månader i solljus.

Storanet® som använts i sex
månader skall det hanteras som
farligt avfall enligt gällande regler.

Notera att denna guide inte
ersätter noggrann läsning av
myndigheternas anvisningar för
användning, samt att använda
skyddskläder vid hantering av
Storanet®.




