
Tupoleum® geurstof

Samenstelling geurstof
De geurstof TUPOLEUM® is een natuurlijke en volledig biologisch product waarvan de samenstelling is afgestemd op een intens en 
bedreigende waarneming door het wild. Elk wild dier voelt zich door deze geur bedreigd en onzeker en verlaat of vermijdt de locatie waar de 
geurstof wordt waargenomen. 

Ingrediënten 
De basisstof bestaat uit etherische oliën, gedestilleerd water en vloeibare zeep. Het hoge aandeel van olieachtige substantie veroorzaakt een 
zeer langdurige verdamping van de werkzame geurstoffen en dat betekent een lange periode van effectiviteit. 

Gebruik 
Deze buitengewoon onaangename en doordringende ruikende dispersie is voor zowel mensen als dieren niet giftig, volledig onschadelijk voor 
de gezondheid en niet gevaarlijk voor de bodem en het grondwater (water-gevarenklasse WGK 1).

De geurstof TUPOLEUM® dient als volgt te worden behandeld:
   - Volle, aangebroken en lege verpakkingen van TUPOLEUM® opslaan in een goed geventileerde
       vorstvrije ruimte;
   - Schade aan de verpakkingen voorkomen en liefst uitsluiten en pas bij het voorgenomen
       gebruik de verpakking gaan openen;
   - Flessen goed schudden.
   - Gebruik altijd wegwerphandschoenen en veiligheidsbril bij het hanteren van TUPOLEUM®; 
   - Spetters op kleding of huid met overvloedig water verwijderen; 
   - Tijdens opslag, opslag en transport de verpakking beschermen tegen gebruik door kinderen en

onbevoegden.

Na gebruik de
handen afspoelen

en drogen.

Buiten bereik
van kinderen

bewaren.

Oogcontact vermijden.
Bij oogcontact

grondig uitspoelen
met water.

Tupoleum® zuil
Tegen o.a. wilde 
zwijnen, reeën en 
konijnen.
De zuilen hebben 
binnenin een „cistern“ 
welke gevuld is met 
kokos chips.
Bij het vullen van de 
zuilen met Tupoleum 
trekt deze in de chips 
en blijft als voorraad in 
deze „cistern“ en zal 
vele maanden 
werkzaam zijn.

Tupoleum® karton 
koker
Tegen o.a. reeën en  
konijnen.
Deze kartonnen kokers 
hebben een „cistern“ 
met kokos chips (100% 
afbreekbaar). Deze 
kokers worden met 
Tupoleum® gevuld en 
op diverse plaatsen 
neergelegd.

Tupoleum® 
microzuil/stinky
Deze kunststof kokers 
hebben een „cistern“ 
met kokos chips. Deze 
kokers worden met 
Tupoleum® gevuld en 
op diverse plaatsen 
neergelegd.

Tupoleum® 
grafwachter
Deze zuiltjes eenvoudig 
in de grond drukken. 
Ze zullen automatisch 
langzaam geur 
verspreiden, waardoor 
de dieren verdreven 
worden.

Toepassing: speciaal 
voor graven.

WILDE ZWIJNEN, 
KONIJNEN EN REEËN.

MUIZEN EN
 RATTEN.

REEËN EN KONIJNEN.

KONIJNEN EN HAZEN.

WWW.TUPOLEUM.NL

TECHNISCHE INFORMATIE

Niet inslikken. In geval
van inslikken een arts

raadplegen.
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