
Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares 
utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr 
(se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør 
tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Sammensetning: 9,6 g isopropylaminsalt per liter som tilsvarer 
7,2 g glyfosat per liter. Sprede- og fyllstoffer ... 992,8 g/liter 

Mot kveke, skvallerkål,  
brennesle og annet ugress 
i hageganger, innkjørsler, 
gjengrodde arealer m.m.

Tillatt brukt i  
hobbyhager.

Mot Ugress klar-til-bruk

AVGIFTSKLASSE: 7   Nettoinnhold: 3 liter.    
Reg.nr. 2004.42.15

• Bekjemper  
 blad og røtter

• Gårdsplasser 
 og gjengrodde  
 arealer

• Kan sås  
 og plantes 
 etter 10 dager
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Keeper 

Mot Ugress
klar-til-bruk

Mot kveke, skvallerkål,  
brennesle og annet ugress i 

hageganger, innkjørsler, gjengrodde 
arealer m.m.

Tillatt brukt i hobbyhager. Klar til bruk.

Bruksområde  
Totalbekjempelse av ett- og flerårige ugressarter og løvkratt 
i hageganger, innkjørsler, gjengrodde arealer m.m.

Virkeområde
Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. kveke, skvallerkål  
og brennesle

Virkemåte
Keeper Mot Ugress spray er et systemisk bladherbicid, dvs.  
det virksomme stoffet tas opp gjennom behandlede plante- 
deler og fordeles ut i planten og ned til røttene. Hele planten  
dør. Resultatet vises etter 7-14 dager med begynnende  
gulfarging av bladene. Keeper Mot Ugress spray brytes ned  

i jorden.

Bruksrettledning
Keeper Mot Ugress spray er klar til bruk og sprøytes på grønt  
bladverk. Best virkning oppnås på unge planter i god vekst om  

våren. Keeper Mot Ugress spray kan også brukes på store  
ugressplanter resten av vekstsesongen.

Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold de første  
6 timer etter behandling. Unngå at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Skulle allikevel slike planter  
bli truffet av sprøytevæske fjernes bladene og grenene som er truffet, umiddelbart. Planten vil da kunne unngå skade.  
For ugressbekjempelse i plen der plenen ønskes bevart, anbefaler vi Plenrens. På behandlede arealer skal det gå minst  
10 dager etter sprøyting før jorden bearbeides og nye vekster plantes eller sås.  
Lagring: Lagres frostfritt.  
Forsiktighetsregler: Bruk vernehansker av gummi og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.  
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller 

Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. 
Avfallshåndtering: Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall.

Sammensetning: 9,6 g isopropylaminsalt per liter som tilsvarer 7,2 g glyfosat per liter.  
Sprede- og fyllstoffer 992,8 g/liter 

Innhold: 3 liter
Produksjonsdato/batchnummer: Påtrykt emballasjen

Tilvirker: Cheminova, Danmark
AVGIFTSKLASSE: 7. Reg.nr. 2004.42.15. 

Nettoinnhold: 3 liter

DOSERING 
Den anvendte dosering 
avhenger av størrelsen 
på de ugressplantene 
som skal bekjempes. 
Jo større ugress, desto 
flere trykk på pumpen  
– se tabell.

Ugressets størrelse
diameter

30 cm

50 cm

100 cm

Antall
trykk

2

6

24

Fjern  
beskyttelses- 
lokket og klikk 

den røde spissen 
i hullet.

Vri om spissen 
på spray- 

håndtaket til den 
posisjonen du 
ønsker. Nå kan 
du begynne å 

spraye.

Vri spissen 
tilbake på 

sprayhåndtaket 
til innstilling  
OFF og sett 

tilbake håndtaket 
på baksiden. La 
slangen sitte på 
sprayhåndtaket.

Ta tak i den røde 
spissen under 
avtrekkeren og 
dra ut slangen.

Ta delvis bort 
etiketten på 
flasken for å 
komme til  

spray- 
håndtaket.

• Du trenger ikke å måle. Ferdigblandet og klar til bruk.  
• Lett å bruke. Takket være den lange slangen kommer du til på vanskelig  
 tilgjengelige steder.
• Ergonomisk håndtak som gjør det lett å bære og enkelt å bruke. 

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Importør: Bayer AS.  
Postboks 193,  
1325 Lysaker.  
www.bayergarden.no
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