
Karta produktu – Chrysal Clear Professional 2 T-Bag 

Chrysal Clear Professional 2 T-Bag to produkt kondycjonujący
do wszystkich kwiatów ciętych (z wyjątkiem Anthurium), 
przeznaczony do stosowania przez hurtowników, producentów 
bukietów i sprzedawców detalicznych.
Zawarte w nim składniki nawadniają kwiaty i dostarczają 
wszelkich w substancji odżywczych potrzebnych na etapie
transportu i sprzedaży detalicznej.
Chrysal Clear Professional 2 T-jest objęty gwarancją Chrysal.
 
Informacje
 Odżywka do wszystkich kwiatów ciętych z wyjątkiem Anthurium.
 Do stosowania w chłodniach, na etapie transportu i sprzedaży detalicznej.
 Zawiera odpowiednią ilość składników odżywczych, które zapewniają kwiatom naturalny rozwój, ale nie

doprowadzają do ich pełnego rozkwitu na etapie dystrybucji.
 Produkt dostępny w saszetkach T-Bag, luzem lub połączonych w taśmę.

Efekty
 Stymuluje pobór wody zapobiegając w ten sposób „wygięciu szyi”.
 Obniża pH wody.
 Utrzymuje kwiaty i liście w optymalnym stanie.
 Zachowuje kolor kwiatów.
 Sprawia, że liście i łodygi są jędrne i zielone.
 Wydłuża żywotność kwiatów w wazonie w porównaniu do zastosowania samej wody.
 Zawartość saszetek T-Bag rozpuszcza się w wodzie pozostawiając ją przejrzystą i bez zapachu.

Zastosowania
 Produkt odpowiedni do wszystkich rodzajów wody z kranu.
 Może być dozowany ręcznie lub automatycznie.
 Umożliwia wizualną kontrolę stosowanej dawki.
 
Oszczędności
 Zmniejsza ilość wyrzucanych kwiatów.
 Zmniejsza zużycie wody i obniża koszty pracy, ponieważ roztwór może być ponownie użyty.
 Pozwala wydłużyć okres dystrybucji i sprzedaży.
 Zmniejsza ilość możliwych reklamacji od klientów.

Zalecenia
 Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, w temperaturze między 5 ° C a 25 ° C.
 Okres ważności: 18 miesięcy przy przechowywaniu w odpowiednich warunkach w zamkniętym 

opakowaniu.
 PH gotowego do użycia roztworu: 3,5 - 5,5 w zależności od zasadowości wody.
 Dawkowanie: 1 saszetka T-Bag na ilość wody podaną na opakowaniu.
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 Roztwór może być ponownie użyty do 5-7 dni, w zależności od temperatury pomieszczenia i sposobu 
zastosowania.

 Nie mieszać używanego roztworu ze świeżo przygotowanym.
 Nie stosować w niepowlekanych metalowych pojemnikach (cynkowych, miedzianych, żelaznych).
 Pozostałości roztworu można odprowadzić do kanalizacji.

Wyniki testów
Poniższy wykres pokazuje trwałość kwiatów poddanych działaniu Chrysal Clear Professional 2 T-Bag w 
czasie dystrybucji, w porównaniu do kwiatów trzymanych w samej wodzie (w obu przypadkach w fazie 
konsumenckiej kwiaty otrzymały odżywkę Chrysal Clear).
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Trwałość bukietu z róż ciętych

Trwałość bukietu z róż ciętych
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Zastosowany środek: woda w fazie transportu i w 
sklepie / Odżywka do kwiatów ciętych Chrysal Clear 
w fazie konsumenckiej
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 3 dni
Czas wykonania zdjęcia: dzień 7

Zastosowany środek: Chrysal Clear Professional 2 
T-Bag podczas transportu i w sklepie /  Odżywka do 
kwiatów ciętych Chrysal Clear w fazie 
konsumenckiej
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 7 dni
Czas wykonania zdjęcia: dzień 7

Zastosowany środek: woda w fazie transportu i w 
sklepie / Płynna odżywka do róż Chrysal Clear w 
fazie konsumenckiej
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 5 dni
Czas wykonania zdjęcia: dzień 5

Zastosowany środek: Chrysal Clear Professional 2 T-
Bag podczas transportu i w sklepie /  Płynna 
odżywka do róż Chrysal Clear w fazie 
konsumenckiej
Całkowity czas trwałości kwiatów w wazonie: 9 dni
Czas wykonania zdjęcia: dzień 5


