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La Blanche & Witvast

Schermmiddelen
Het gebruik van onze schermmiddelen is de meest

eenvoudige en flexibele manier om uw gewassen te 

beschermen tegen overmatig zonlicht en warmte.

De middelen kunnen eenvoudig worden aangebracht.

Met schermduur en -dekking kan worden gevarieerd.

Poedermiddelen
La Blache en Witvast zijn poedermiddelen met calcium-

carbonaat en andere werkzame stoffen die onder meer 

zorgen voor hechting aan het kasdek. De uiteindelijke duur 

van de hechting is afhankelijk van de verdunning en de 

weersomstandigheden.

Bescherming tegen zonlicht en warmte 
Geleidelijke slijtage: geen reiniger nodig
Zonder milieubelastende stoffen

La Blanche en Witvast
De samenstelling van La Blanche biedt een schermduur 

tot vier maanden. De schermduur van Witvast is minimaal 

twee maanden. Witvast is daardoor tevens een ideaal 

product voor een eventuele tweede bespuiting in het 

teeltseizoen. De uiteindelijke schermduur en -dekking van 

onze poedermiddelen is afhankelijk van de verdunning en 

de weersomstandigheden.

Verpakking
La Blanche en Witvast zijn verkrijgbaar in zakken van 25 kilo 

en per pallet (120 x 100 cm) met 50 zakken van 25 kilo.



AanbrengenDoseren en mengen
Oppervlakken
Onze schermmiddelen kunnen gebruikt worden om glas, 

folie en stegdoppelplaten te bespuiten. 

Toediening
De oplossing kan machinaal of handmatig worden 

aangebracht.

Droging
Na het inspuiten dient het nog enige tijd droog te blijven. 

Indien het binnen korte tijd na aanbrenging regent, kan het 

schermmiddel wegspoelen.

Dosering
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.

Hoeveelheid
Voor 1 hectare (10.000 m2) kasdek zijn minimaal 16 zakken 

à 25 kilo nodig. Deze leveren een oplossing van 1840 liter.

Verdunning
Indien per zak van 25 kilo La Blanche of Witvast meer 

dan de aanbevolen hoeveelheid van 100 liter water 

wordt gebruikt, zal de schermlaag dunner zijn. Hierdoor 

worden de schermduur en -dekking minder. In het 

volgende overzicht ziet u een indicatie van de gevolgen van 

verdunning. De uiteindelijke schermduur is afhankelijk van 

de weersomstandigheden.
Natuurlijke afbraak
De lijmcomponent in La Blanche en Witvast wordt 

afgebroken door UV-straling, warmte, wind en vocht. Onze 

schermmiddelen slijten daarom vanzelf op natuurlijke wijze. 

De schermduur is afhankelijk van de verdunning en de 

weersomstandigheden.

Resten verwijderen
Als er aan het einde van gebruik nog resten aanwezig zijn, 

kunnen deze op de volgende manieren verwijderd worden:

• Door mechanisch of handmatig borstelen

• Met een zwak zuur zoals bijvoorbeeld citroenzuur

• Met onze speciale La Blanche Cleaner
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La Blanche Schermduur Dekking

1 zak / 100 liter water 4 maanden 80-85%

1 zak / 150 liter water 3 maanden 60-65%

1 zak / 200 liter water 2 maanden 50-55%

Witvast Schermduur Dekking

1 zak / 100 liter water 2 maanden 70-80%

1 zak / 150 liter water 1,5 maand 50-60%

1 zak / 200 liter water 1 maand 40-50%

Mengen
Onderling zijn La Blanche en Witvast te mengen. Het 

mengen met andere (vloeibare) middelen beïnvloedt de 

natuurlijke slijtage van onze schermmiddelen.

Gebruiksaanwijzing
Vul de mengtank voor de helft met water en voeg 

geleidelijk, al roerend met een mixer of roerpomp, kleine 

hoeveelheden La Blanche of Witvast en water toe. Blijf 

roeren tot de benodigde hoeveelheid schermmiddel 

en water zijn toegevoegd. Na 10 minuten roeren is de 

oplossing klaar voor gebruik.

Verwijderen

Belangrijk
Bewaren
La Blanche en Witvast kunnen na het openen bewaard 

worden in de huidige verpakking indien deze goed is 

afgesloten. De zak moet worden opgeslagen in een droge 

omgeving zonder direct zonlicht.

Goed om te weten
La Blanche en Witvast bevatten geen milieubelastende 

stoffen en mogen in het oppervlaktewater terecht komen, 

mits er geen verontreiniging in het oppervlaktewater

zichtbaar is.


