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INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
TUPOLEUM KARTONNEN KOKERS in emmer
Emmer, 6 grote kokers + 1 liter Tupoleum of 7 kleine kokers + ½ liter Tupoleum, handschoenen


Gebruik handschoenen en veiligheidsbril.

VOORBEREIDING – 1 dag voor de plaatsing van de kokers:
 Neem de deksel van de emmer.
 Laat de kartonnen kokers in de emmer.
 Fles met Tupoleum goed schudden.
 Open de fles met Tupoleum (kindvriendelijke sluiting, instructie op dop).
 Giet de Tupoleum in het midden van de emmer.
 Sluit de emmer af met de deksel.
 Leg de handschoenen bij de emmer gereed voor de plaatsing.
PLAATSING – op locatie:
 Trek de handschoenen aan.
 Open de emmer.
 Leg de koker op de daarvoor bestemde plaats.
 Indien van toepassing: bij plaatsing van een koker
in een hol van een dier, leg de koker in de ingang,
dicht het gat af met zand/aarde.
 Herhaal tot alle kokers zijn geplaatst.
 Sluit de deksel.



Kokers zijn voor éénmalig gebruik.

LET OP
Voorkom Tupoleum op handen en/of kleding in verband met geur en vlekken. Indien Tupoleum op handen
terecht is gekomen: handen grondig met overvloedig water wassen, indien voorhanden met een scrubzeep.
Tupoleum op kleding: met overvloedig water verwijderen.
Tupoleum als volgt behandelen
 Volle, aangebroken en lege verpakkingen opslaan in goed geventileerde vorstvrije ruimte.
 Schade aan verpakkingen voorkomen/uitsluiten. Pas bij voorgenomen gebruik verpakking openen.
 Tijdens opslag en transport verpakking beschermen tegen gebruik door kinderen en onbevoegden.
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