o
o
o

Pengobatan Anti Rayap terdiri dari Minyak Nimba yang diakui oleh Ecocert
Cairan emulsi siap pakai dan tidak beracun bagi manusia
Melindungi kayu, bambu, fondasi rumah, dan perkebunan

****************************
PERSIAPAN DAN PROSES MENGGUNAKAN FREEMITE200+
PADA BAMBU YANG BARU DIPOTONG
Untuk penggunaan pada industri kecil. Hubungi kami untuk keperluan industri besar

****************************
Freemite200+ telah dirancang tidak hanya untuk menjadi efisien tetapi juga sebagai proses yang mudah dan
sederhana untuk para pengguna profesional.
Untuk penetrasi dan perlindungan optimal, berikut adalah rekomendasi kami langkah demi langkah:

1. Bersihkan bagian luar buku dari daun dan cabang dengan pisau khusus. Cuci bambu dengan air
bersih dan spon abrasive ringan.
 Untuk membersihkan permukaan dari kotoran, debu, dll.
2. Biarkan bambu kering horisontal atau vertikal di bawah sinar matahari selama 10 sampai 20 hari
(balik bambu setiap 2 atau 3 hari), atau keringkan di dalam oven, untuk mencapai kelembapan
sekitar 16%.
 Bambu yang diobati harus relatif kering untuk membantu penetrasi yang baik.
3. Buat lubang di dalam buku bambu dengan besi panjang atau bor menggunakan besi panjang yang
disesuaikan dengan kepala bor.
 Untuk membantu proses pembersihan dan untuk membantu pengobatan lebih terserap dari
dalam.
4. Biarkan bambu terendam penuh di dalam kolam air bersih selama 3 hari.
 Untuk mengeluarkan beberapa serbuk dan debu.
5. Benamkan bambu sepenuhnya di dalam kolam yang berisi Freemite200+ yang telah dicampur
dengan air tanpa klorin. Tambahkan 3% garam laut. Biarkan selama 24 sampai 72 jam (tergantung
spesies).
 Untuk mengobati mereka dari rayap.
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6. Keringkan segera bambu diatas kolam.
 Untuk membantu obat yang ada di dalam bambu untuk jatuh kembali ke kolam dan untuk
memberikan ruang agar kolam dapat di isi kembali dengan bambu yang baru.

7. Simpan bambu di tempat yang kering dan berventilasi secara horisontal atau vertikal.
 Bambu yang sudah diobati siap untuk digunakan.

****************************
Petunjuk penting untuk menjamin efisiensi terbaik dari hasil
perendaman Freemite200+:
 Setiap bak akan efisien selama 30 sampai 450 hari tergantung dari kondisi lingkungan lokal, perawatan
anda, tingkat kebersihan dari air dan bambu.
 Tutup kolam ketika bambu berada di dalam untuk menghindari masuknya debu.
 Bersihkan kolam dengan saringan setiap kali ketika anda mengeluarkan bambu.
Petunjuk di atas akan mencegah partikel dan bakteri untuk berkembang di dalam bak
dan akan mengurangi biaya pengobatan sesuai dengan bambu yang diobati.
Ketika bak sudah bau itu dikarenakan partikel dan bakteri yang ada di dalam sudah terlalu banyak. Dalam
hal tersebut buatlah campuran FREEMITE 200+ yang baru, sedangkan yang lama dapat digunakan sebagai
pupuk atau penyubur untuk area kebun, atau sebagai pembasmi rayap dan serangga di lokasi fondasi
bangunan.
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