
Granulat Jernfosfat

Bekjemping av snegler

Bruksområde: Sluxx HP kan brukes i alle kulturer der det er proble-
mer med snegler.

Virkeområde: Sluxx HP er et spesialmiddel til bekjempelse av alle
typer snegler, som f.eks Iberiaskogssnegl.

Virkemåte: Gjennom bruk av ny teknologi er Sluxx HP spesielt regn-
fast. Sluxx HP inneholder et lokkemiddel som tiltrekker seg snegler.
Få timer etter at sneglene har spist Sluxx HP, mister de matlysten.
Sneglene vil trekke seg tilbake til et skjulested og døden inntrer etter
noen dager.

Bruksrettledning:Ved angrep strøes Sluxx HP jevnt ut på arealet.For
å få god effekt er det viktig å komme tidlig i gang med behandling.

Dosering:Opptil 0,7 kg.pr. dekar pr. behandling.
Dersom Sluxx HP blir spist opp og det fortsatt er angrep av snegler
kan behandlingen gjentas.

Sperrebelte:For å hindre at snegl vandrer inn på et areal,er detmest
effektivt å legge et belte med korn i et ca 1 meter bredt belte rundt

arealet. En legger da granulatet tettere enn ved bredspreding. En må
foreta jevnlig supplering av korn etter hvert somde blir spist eller går
i oppløsning.

Forsiktighetsregler: Bruk vernehansker av nitril 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 Giftinfor-
masjonen tlf. 22 59 13 00.

Rengjøring: Skyll spredeutstyr med vann etter bruk på et sted som
ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Avfallshåndtering: Rengjort emballasje bringes til lovlig avfalls-
anlegg. Plastemballasje kildesorteres.
Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må inn-
leveres til mottak for farlig avfall.

Lagring: Lagres tørt.Tåler frost.

Bruksrettledningenmå følges,slik atmanunngår risiko formenneskeogmiljø.Det er forbudt åbrukepreparatet i strid
medgodkjent bruksområde eller behandlingsfrist,eller å overskride den tillattemaksimale dosering/konsentrasjon.

Reg.nr.: 2010.18.14

Importør: Profilering AS, Postboks 121, 1541 Vestby

Produsent:W.Neudorff GmbH,D-31860 Emmerthal

Netto innhold: Avgiftsklasse: 1

20 kg
Distribusjon i Norden:

Sluxx HP er et spesialmiddel for bekjemping av snegler i yrkesmessig produksjon
av jordbruks- og hagebruksvekster på friland og i veksthus.

SAMMENSETNING: Jernfosfat: 29,7 g/kg. Fyllstoffer 970,3 g/kg

Unngå innånding av støv.
Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
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