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OMSCHRIJVING CATEFIX 2020 is een water gebaseerd fixeermiddel op basis van 
hoogwaardige hernieuwbare plantaardige grondstoffen voor het fixeren 
van de nesten en de eikenprocessierupsen in het nest. 
CATEFIX 2020 dringt diep door in het nest en vormt samen met de rupsen 
een harde ondoordringbare  verbinding 
CATEFIX 2020 zorgt tevens voor de fixatie van de brandharen. 
Na aanbrengen van CATEFIX 2020 hoeft het nest niet te worden 
weggezogen 

  
EIGENSCHAPPEN             -   Biologisch afbreekbaar*** 

-   Niet toxisch  
-   Duurzaam 
- Bevat geen oplosmiddelen 
- Bevat geen weekmakers 
- Bevat geen zware metalen 
- Bevat geen biocides 
- Bevat geen Insecticiden 
- Geeft een sterke harde verbinding 
- Is niet schadelijk voor de bodemgesteldheid en oppervlakte water.  

Dit geldt ook voor water win gebieden 
 
*** Intern  onderzoek heeft uitgewezen dat na verloop van tijd het behandelde nest met inhoud biologisch wordt afgebroken. 
De resultaten zijn gebaseerd op 14 behandelde nesten die na 8 maanden visueel zijn beoordeeld d.m.v. microscopisch 
onderzoek. 

Extern onafhankelijk laboratorium onderzoek is nog niet voorhanden. 
 
 
SPECIFICATIE Kleur   amber (in opgedroogde vorm) 

Film   hard 
Viscositeit  Brookfield RVT 2/20 rpm 

± 50 m.Pas (20°C) 
pH- Waarde  4-5 
Vaste stof  ca. 35 % 
Dichtheid   ca 1,2 g/cm³ (20 °C) 
Setting tijd  snel  

 
HOUDBAARHEID Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele verpakking 

bedraagt de houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Wij 
adviseren het product “First in First out” te verwerken 

 Beschermen tegen vorst 
 

SCHOONMAKEN Met water    
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VEILIGHEID Tijdens het verwerken wordt een veiligheidsbril aanbevolen naast de 

gebruikelijke beschermingsmiddelen tbv contact met brandharen. 
   
 
REACH &  
REGELGEVING Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH (Registratie 

Evaluatie, Authorisatie en restrictie van CHemicaliën). 
  
 Dit product voldoet  aan verordening EG nr. 1935/2004 en is daarmee 

geschikt  als kleefstof voor verpakkingen die met levensmiddelen in 
contact komen. 

 
 FDA (Food and Drug Administration USA) CFR 175.105 & 175.300 for 

food contact 
 
 Ctgb 
 Catefix 2020 heeft uitsluitend een fysieke werking. Het Ctgb geeft aan dat 

het in dat geval – overeenkomstig Europese regelgeving – niet hoeft te 
oordelen over veiligheid en werkzaamheid van dit middel.   
De handhaving voor het gebruik van toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden is belegd bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en 
Transport. Handhaving sluit zich aan bij de opinie van het Ctgb m.b.t. het 
product Catefix 2020. 

 
 

           WERKINSTRUCTIE  
 Goed schudden voor gebruik. 
 Gebruiken bij droog weer en een omgevings temperatuur van 

>15 °C 
 Aanbrengen d.m.v. een lage druk spuit. 
 Breng eerst een dunne laag aan op de buitenste ring van het 

nest met een overlap van minimaal 5 cm. 
 Laat ca. 1 minuut aandrogen.  
 Injecteer Catefix 2020 vervolgens in het gehele nest op 

meerdere plaatsen en zorg ervoor dat Catefix 2020 in aanraking 
komt met al de rupsen. 

 Het nest moet doordrenkt zijn met Catefix 2020  
 Spuit het nest nog een keer in z’n geheel rondom in zodat 

Catefix 2020 in het gehele nest kan doordringen en een harde 
“schil” samen met het spinsel vormt. 

 
Het verbruik ligt op ca. 0,3 – 0,7 liter afhankelijk van de grote van het 
nest. 
 
Voor meer informatie zie www.catefix.nl  
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WERKING Tijdens het injecteren sijpelt het fixeermiddel in het nest en beginnen 
de rupsen te bewegen. 
De rupsen verdelen  het middel zelf in het nest en worden zo aan 
elkaar geplakt.  
Na enige tijd vormt zich een massieve klont van fixeermiddel en 
rupsen. 
De rupsen sterven en worden volledig ingekapseld. 

 
Samen met CATEFIX 2020  vormt zich met het spinsel  na droging 
een harde schil. 

 
Tijdens een regenbui wordt het fixeermiddel weer plakkerig.  
Hierdoor trekt het nest na droging nog verder in elkaar. 
 
Mocht een behandeld nest uit de boom vallen dan blijft alles toch bij     
elkaar gehouden door CATEFIX 2020. 
Dit in tegenstelling tot een onbehandeld nest. 

 
Het maakt niet uit in welk stadium  het nest wordt behandeld. 
Hier geldt de regel: Hoe eerder hoe beter. 
Zelfs vlak voordat de vlinders uitvliegen kan een nest nog worden 
behandeld. Hierdoor kunnen vlinders niet uitvliegen en zich 
voortplanten. Tevens worden de achtergebleven restanten van de 
rupsen en haren gefixeerd. 
Oude niet behandelde nesten van het afgelopen seizoen kunnen ook 
nog worden behandeld. 
Hierbij wordt voorkomen dat deze overlast veroorzaken bij met name 
harde wind. 

 
LET OP De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is 

gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare 
praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook 
geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of 
geschreven, doordat, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen 
en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

 
Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit 
van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van 
onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens 
geen garantie voor specifieke eigenschappen. 

 
Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, 
wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige 
testen. 
Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden van toepassing.  
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