
Sådan monterer du tapen

1. Mål først omkredsen af det emne op, du vil beskytte med
den selvklæbende tape. Tag et målebånd og før rundt om
f.eks. en blomsterkrukke. 

Klip et passende stykke af tapen – husk at du skal bruge ca 10 cm. ekstra tape, når du skal montere bat-
teriboksen.

Løsn et lille stykke af bagpapiret på folien og tryk den selvklæbende side af tapen fast mod emnet. Nu
kan du trække mere og mere af bagpapiret, mens du efterhånden trykker folien fast mod emnet. Når du
er nået hele vejen rundt, klipper du tapen ren.



2. Almindelige, uglaserede potter af-
sætter som oftest salte på overfladen,
ligesom der med tiden vil vokse mos
og alger på potterne. Dette gør, at ta-
pens selvklæbende evne forringes, og
der kan være risiko for at den ikke bli-
ver siddende. Problemet kan let løses
ved at du inden tapen monteres, smør-
er et tyndt lag mat-lak på det sted ta-

pen skal monteres. Tapen bliver nu siddende og dine potter ser ud som nye, de steder du har lakeret.
Denne metode kan bruges alle steder hvor overfladen på emnet ikke er helt glat.

3. Både på mistbænke og f.eks. plantekasser af flamingo er det en god idé at montere tape, så du ikke
får snegleangreb på dine planter, i den vigtige spirefase og den tidlige vækstperiode. På overflader der
ikke er helt glatte, kan du montere tapen med små stifter. Pas på ikke at kortslutte de to strømførende
baner. 

4. Har du sarte frugttræer o.lign. kan du bruge tapen et stykke over jorden. Sæt den fast med små
stifter, med ca. 10 cm. mellemrum. Sørg for at tapen hele tiden sidder stramt ind til stammen.

Når du har monteret tapen rundt om f.eks. en mistbænk, en plantekasse eller større krukker, er det en
god idé at drysse jorden indenfor det område du har beskuyttet, med Ferramol Sneglefri. Så sikrer du
at de snegle der har måttet gemme sig i jorden ikke gør skade, og ikke formerer sig yderligere.


