Vaš zaveznik v boju proti pozebi

Grelne sveče za uporabo v
sadjarstvu in vinogradništvu

www.stop-ice.com

Čas gorenja: 10 ur

Zaradi vedno večji podnebnih sprememb moramo v prihodnje
računati z milejšimi zimami in z zgodnejšim cvetenjem.
Zato lahko predvsem v vinogradništvu in sadjarstvu pozno
spomladanske pozebe povzročijo veliko škodo.
V preteklih letih so močne in hude pozebe po vsej Evropi
povzročile izjemno gospodarsko škodo na področju kmetijstva.
Uporaba ognja kot protipozebne zaščite je v sadjarstvu in
vinogradništvu znana že dolgo časa. Zato ukrepajte pravočasno
in preprečite škodo z grelnimi svečami STOP-ICE ®.
Grelne sveče STOP-ICE ® so v primerjavi z drugimi oblikami
protipozebne zaščite učinkovitejše, saj segrevajo večje površine
zraka. Zato so primerne pri radiacijski in advekcijski ohladitvi.

Prednosti grelnih sveč STOP-ICE ®
Čas gorenja: 10 ur
Priložena ekološka prižigalca omogočata
hiter in enostaven prižig
Enostavno odpiranje in zapiranje s pokrovom: ko želimo
ogenj pogasiti, samo položimo pokrov na vedro; odpiranje
ostaja enostavno tudi ob večkratni uporabi, zato so dodatni
tehnični pripomočki odveč

www.stop-ice.com

Vsakemu vedru sta priložena dva ekološka prižigalca:
100% naravni proizvod iz obnovljivih surovin
Brez vonja in neškodljiva zdravju
Velik prihranek časa – hiter in učinkovit
vžig v nekaj sekundah

Proizvodnja:

Sodobne in visoko zmogljive proizvodne
naprave nam omogočajo kakovostno proizvodnjo
večjih količin grelnih sveč STOP-ICE ®.
Zato lahko v najkrajšem času proizvedemo in
dostavimo večje število kosov.

www.stop-ice.com

Vaš zaveznik v boju proti pozebi

Tehnični podatki:
Temperatura
Čas gorenja: 10 ur
Priporočeno št.
Vsebina: parafinska mešanica
veder na hektar
Bruto teža: 5,2 kg
Neto prostornina: 4,7 kg
Dimenzije: višina 265 mm x premer 195 mm
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Logistični podatki
Število veder
na paleto

Število veder
v plasti
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palete
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Vaš distributer :
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