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INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
TUPOLEUM GEURZUIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Na gebruik handen 
spoelen en drogen 

   
Oogcontact 
vermijden.   Bij 
oogcontact grondig 
spoelen met water 

                  
Buiten bereik van 
kinderen bewaren 
 

                      
Niet inslikken. In 
geval van inslikken 
arts raadplegen         
 

2 Geurzuilen, 1 ½ liter Tupoleum, handschoenen 
 
 Druk Tupoleum geurzuil in bodem/grond met de schuine opening aan de onderkant richting het 

westen/zuidwesten.  
 

Dit is de meest voorkomende windrichting in Nederland.  
Wind zorgt voor doorstroming in zuil waardoor de geur  
zich via de sleuven kan verspreiden. 

 

 LET OP Inbouwdiepte 15 cm. Niet dieper in verband met  
doorstroming van lucht.  
 

 Indien van toepassing: 
- 2 maaischadepalen naast de geurzuil in de grond plaatsen of 
- geurzuil aan hek bevestigen met wormslangklem of tie-wrap. 

 

 Gebruik handschoenen en veiligheidsbril. 
 Schud fles Tupoleum goed. 
 Vul Tupoleum geurzuil langzaam met 0,75 liter Tupoleum.  

 
 Navullen na 4 maanden met 0,5 liter Tupoleum. 

 

 Gereedschap:  
o Sleg: om maaischadepalen in de grond te plaatsen.  
o Spa: bij harde grond de spa rechtstandig in de grond plaatsen, uithalen en zuil plaatsen in 

de snede van de spa. 

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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BELANGRIJK: Inbouwdiepte geurzuil 15 cm 
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