Instruktioner för att använda Varrox oxalsyraförångare
Förberedelser
Innan du använder denna oxalsyraförångare, tillse att:






Du utför behandlingen så sent på säsongen att det inte finns kvar några yngel i samhället
Behandlingen inte utförs om många bin är ute och flyger.
Kupan är tät innan behandlingen påbörjas. (Exempelvis kan flustret täckas med
skumgummi. Har du nätbotten kanske man kan täcka denna eller flytta samhället tillfälligt
och placera det på en tät botten.
Du inte inandas ångorna som bildas, oxalsyra är frätande och farlig att inandas/förtäras. Se
även till att hålla oxalsyran bortom räckhåll för barn!

Förångaren kan placeras på olika ställen i kupan. Manualen rekommenderar att man för in den
genom flustret i botten, då måste det vara minst 2 centimeters mellanrum upp till vax och bin.
Dessutom kan det vara bra att ha en metallbit/träbit under förångaren, den kan bli upp till 400
grader varm. Var speciellt försiktig om du har en låda av cellplast, så att inte förångaren hamnar
nära plasten.
En annan metod är att placera förångaren över bisamhället. Enklast är då att man har två ramar som
man sätter över samhället, en distansram med en skåra i (där man lägger i förångaren) och en
förhöjningsram som man placerar ovanpå med ett lock överst.
Tänk även på att placera in nedfallsbrickan redan innan behandligen påbörjas.

Behandlingen






Fyll på erforerlig mängd oxalsyra i förångarens kopp. Om du har en låda skall du använda
ett mått oxalsyra (1 g). Om du har två lådor skall du använda två mått oxalsyra (2 g).
Säkerställ att kupan är tät, anslut sedan bil/MC-batteriet (Normal placerar man den röda
klämman på plus och den svarta på minus, men i detta fall spelar det ingen roll.)
Vänta i två och en halv minut (150 sekunder) på att oxalsyran skall hinna förångas.
Koppla bort bil/MC-batteriet och vänta ytterligare i två minuter (120 sekunder) för att
oxalsyraångan skall hinna kondensera innan förångaren tas ut.
Låt kupan stå stängd i ytterligare 10 minuter innan kupan öppnas upp och eventuella
behandlingsramar plockas bort.

Analysera nedfallet efter 3-5 dygn
Viktigt! Se till att ladda batteriet direkt efter att du är klar med behandlingarna. Helst skall
batterispänningen aldrig understiga 12.3V (batteriets livslängd minskas annars).

