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Chrysal Professional 2 Bag-in-Box is onze conditioner voor alle snijbloemen (met uitzondering 
van Anthurium). Chrysal Professional 2 is nu beschikbaar in ecologisch vriendelijke Bag-in-Box 
verpakking tot 70% minder plastic dan onze blauwe jerrycans. 
 
Algemeen 
 Conditioner voor alle snijbloemen, met uitzondering 

van Anthurium. 
 Geschikt voor gebruik in koelcel, transport en tijdens 

de winkelfases.  
 Bevat de juiste hoeveelheid voedingsstoffen voor de 

natuurlijke ontwikkeling van de bloem, zonder in deze 
fase de volledige ontwikkeling te stimuleren.  

 Het karton en de lege binnenzak zijn eenvoudig van 
elkaar te scheiden en ook gemakkelijk af te voeren. 

 Verkrijgbaar in 10 liter en 20 liter - formaten. 
 

Effecten 
 Houdt bloemen tot 50% langer mooi t.o.v. alleen wa-

ter. 
 Stimuleert wateropname, waardoor ‘bent-neck’ wordt voorkomen. 
 Verlaagt de pH-waarde van het water. 
 Houdt bloem en blad in optimale conditie. 
 Beter kleurbehoud van de bloemen. 
 Bladeren en stelen blijven stevig en groen.  
 Mengt helder en reukloos in water.  
 

Toepassingen 
 Geschikt voor alle soorten leidingwater. 
 Kan automatisch gedoseerd worden.  
 Doseringscontrole mogelijk m.b.v. glucometer. 
 

Besparingen 
 Vermindert uitval tot 50% t.o.v. alleen water. 
 Verlengt de distributie- en verkoopperiode.  
 Vermindert waterverbruik en arbeid door hergebruik van de oplossing.  
 Vermindert het aantal mogelijke klachten van de klant.  
 Minder verpakkingsafval omdat de HDPE binnenzak tot 70% minder plastic bevat dan de 

blauwe jerrycan.  
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Aanbevelingen 
 Koel en donker bewaren, bij voorkeur tussen  5°C en 25°C. 
 Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten verpakking en bewaard onder de juiste om-

standigheden. 
 De pH van de gebruiksklare oplossing is 3,5-5,5 afhankelijk van de alkaliniteit van het water. 
 Dosering: 5 ml per liter water. 
 De maximale behandelduur is 5 dagen. Afhankelijk van gebruik en temperatuur, kan de 

oplossing hergebruikt worden tot maximaal 5 dagen. Bewaar de bloemen zo koel  
mogelijk. 

 Restoplossingen niet met nieuwe mengen. 
 Niet gebruiken in onbeschermde metalen emmers of vazen (zink, koper, ijzer). 
 Restanten van Professional 2 oplossingen kunnen in het riool worden geloosd. 
 De lege binnenzak en het karton zijn eenvoudig van elkaar te scheiden. De binnenzak kan 

na reiniging bij het plastic afval en de kartonnen doos kan bij het oud papier.  
Afvalverwijdering is aan regels gebonden. Deze kunnen per gemeente verschillen. 
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