
 

TECHNISCHE FICHE 
 

 
 
 
 

DCM INTRO® 
 
 
 
 
 
Eigenschappen 
 

• wetting agent: specifiek niet-ionisch polymeer bestaande uit een hydrofoob (waterafstotend) en een 
hydrofiel (wateraantrekkend) deel, en dit in een welbepaalde verhouding 

• voorkomt en verhelpt droogtestress in grassportvelden, golfbanen en gazons  

• efficiënte doorbreking van het waterafstotend karakter van de toplaag waardoor (beregenings)water 
sneller en gelijkmatiger kan indringen 

• betere benutting van het gietwater: minder water verloren door verdamping en/of afvloeiing 

• gelijkmatige bevochtiging van het bodemprofiel door goede breedte- en dieptewerking 

• minder snel schade ten gevolge van droogtestress en sneller herstel na droogtestress 

• groter globaal waterhoudend vermogen voor gelijkmatige grasgroei en glanzend groene graskleur 

• verlengde werking: lage frequentie van toepassen kan volstaan voor een blijvend goed resultaat 

• eenvoudig toepasbaar en veilig voor gebruik op gras 
 
 
Technische omschrijving 
 
Fysisch bodemverbeterend middel (wetting agent); mengsel van niet-ionische oppervlaktespannings-
verlagende middelen ter verbetering van de indringing van water in waterafstotende en gecompacteerde 
gronden; 95 % copolymeer van polyoxyethyleen en polyoxypropyleen. 
 
 
Verpakking 
 
bussen van 20 L 
bussen van 5 L – 4 bussen/omdoos (= 20 L) 
 

Code: NL-NL/KVE 21-12-07                zonder      met DCM INTRO® 



Vorm 
 
vloeibaar  
 
Stockage 
 
Na gebruik de bus goed afsluiten. 
Bewaren bij minimaal 10 °C. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Na contact met de huid of ogen spoelen met veel water. 
 
Toepassingsdomeinen 
 
 

          
golfvelden             sportvelden   gazons 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
 
TOEPASSINGSWIJZE 
 
• benodigde hoeveelheid water nemen en al roerend de juiste hoeveelheid DCM INTRO® toevoegen aan 

het water, tot DCM INTRO® homogeen is opgelost in het water 
• deze oplossing gelijkmatig verdelen over het gras 
• naregenen met ten minste 2 - 3 L water/m² om het product van het blad te spoelen en een goed contact 

met de bodem te verzekeren 
• behandeling om de 6 – 8 weken herhalen 
 
DOSIS 
 
De exacte dosis hangt af van het moment van toepassen, de structuur van de bodem. 
 
• preventief – voorkomen van droogtestress 
 standaardschema....................................................................................100 ml/10 L water/100 m² 
 in geval van een dikke viltlaag of een uiterst zandige toplaag, arm aan organische stof 
 ................................................................................................................120 ml/10 L water/100 m² 
 aanleg gazon (voor de inzaai) ...............................................................100 ml/10 L water /100 m² 
 
• curatief – aanpak van droogtestress 
 standaardschema....................................................................................150 ml/10 L water/100 m² 
 in geval van een dikke viltlaag of een uiterst zandige toplaag, arm aan organische stof 

................................................................................................................180 ml/10 L water/100 m² 
 
OPMERKINGEN 
 
• Enkel te gebruiken op gronden met waterafstotend karakter en ter verhelping van droogtestress. 
• Enkel gebruiken op gazons, sportvelden en golfterreinen. 
 
Vraag ons gericht advies, aangepast aan uw grasveld. 


