
Aanbevelingen t.b.v. het Jet foggen 
 
Voor aanvang foggen  
U dient ervoor te zorgen dat voor aanvang van het Jet Foggen de luchtramen geheel gesloten 
zijn, en dat deze niet, om wat voor reden ook, open kunnen lopen.  
Maak duidelijk dat u in de te behandelen ruimte aan het foggen bent en maak na het 
behandelen duidelijk dat hier een ruimte behandeling heeft plaats gevonden. 
 
Tijdens het foggen 
Zorg dat tijdens het Jet Foggen geen personen of dieren in de kas of aangebouwde ruimten 
aanwezig zijn. 
 
Na het foggen 
Schermdoeken die ook mee behandeld moeten worden dicht laten lopen ongeveer 20 minuten 
nadat de Jet Fogger de ruimte heeft verlaten. 
 
Om een maximaal rendement te behalen is het raadzaam om na het Jet Foggen de temperatuur 
in de kas eventueel op te stoken tussen 18 en de 20 graden. 
 
Ongeveer 6 à 7 uur na het Jet Foggen eventueel gesloten schermdoelen weer open laten lopen 
en de kas langzaam maar zeker afluchten. Op dagen dat er buiten geen of weinig wind staat of 
bij mistig weer, eventuele ventilatoren in de kas mee laten helpen om de kas af te luchten. Na 
een uur of 5 à 6 de kas nogmaals dicht laten lopen en daarbij de temperatuur eventueel 
gedurende een uur of 4 weer ophalen naar tussen de 18 en de 20 graden, zodat het restant van 
de Formaline goed kan verdampen hierna de kas nogmaals goed afluchten voor alle veiligheid 
en om gewasschade te voorkomen. 
Overtuigt u goed dat de damp ook daadwerkelijk uit de kas verdwenen is! 
U dient extra aandacht te besteden aan de toedienings plaats of plaatsen van de middel, bij 
enige twijfel deze plaatsen een of meerdere keren naspuiten met veel water totdat u er zeker 
van bent dat dit in orde is.  
 
Aansprakelijkheid schade aan gewassen. 
Eventueel gevolg van schade aan het gewas zijn voor rekening van u als opdrachtgever daar 
wij niet in staat zijn de behandelde bedrijven dampvrij te verklaren. Bij eventuele vragen kunt 
u natuurlijk contact opnemen onder nummer 06-53454409   of  0495 663031 
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