
Konsentrat
Sammensetning: Glyfosat 250 g/liter + Difl ufenikan 40 g/liter.

Til total ugressbekjempelse av 
ett- og tofrøblada planter og gress 

i hageganger, gårdsplasser og 
udyrkede arealer.

Tillatt brukt i hobbyhager.
Avgiftsklasse: 6.  Nettoinnhold: 200 ml
Reg.nr. 2012.23.17 Rekker til 645 m2/ 65 liter sprøytevæske NO80932944C

 
ADVARSEL
Meget giftig, med langtids-
virkning, for liv i vann. (H410)
Må ikke brukes nærmere vann-
førende grøfter, bekker, dammer 
eller større vannforekomster enn 
30 meter. Unngå innånding av 
aerosoler. Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr 
(se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tom-
emballasjen 
(se avfallshåndtering).

Rekker til 645 m2.
Ugressfritt i opptil 4 mnd.



Bruksområde: Keeper L er tillatt brukt til totalbekjempelse av ett- og flerårige 
ugressarter i hageganger, gårdsplasser og udyrkede arealer. Brukes på arealer hvor planter og 

gress ønskes fjernet, og hvor arealet skal forbli en ren flate uten ugress i opptil 4 måneder. Tillatt 
brukt i hobbyhager.

Virkeområde: Keeper L ugressmiddel brukes på små ugressplanter om våren, og arealene vil være 
ugressfrie opptil 4 måneder. Det er viktig å merke seg at middelet er til totalugressbekjempelse av 
både ett- og  tofrøblada planter og gress, og er effektiv mot vanskelig ugress som kveke, skvallerkål, 
brennesle og løvetann. Middelet har også en spirehemmende effekt. Skal ikke brukes på plen.
Virkemåte: Keeper L ugressmiddel består av to virksomme stoffer som utfyller hver- 
andre, hvor den ene er et jordmiddel som legger seg som en tynn ‘film’ på jord-
overflaten og hindrer fremspiring av ugress. Det andre virksomme stoffet tas opp 
gjennom bladene og transporteres ut i planten til vekstpunktene og ned til røttene i 
løpet av 10 dager. Kombinasjonen av disse virkemåtene gjør at Keeper L både er et 
totalugressmiddel mot allerede eksisterende ugress, men også et langtidsvirkende 
ugressmiddel mot uspiret ugress. Resultatet kan ses etter 1 til 2 uker, og behandlet 
areal vil være fritt for ugress i opp til 4 måneder. Dyr og mennesker kan likevel ferdes 
fritt på behandlede arealer.

NO80909926C

Batchnr.: Se flasken
Nettoinnhold: 200 ml
Tilvirker: Bayer S.A.S. Frankrike
Godkjenningsinnehavere: SBM Développement S.A.S, Les 4M, 111 Chemin du 
Petit Bois, 69130 Ecully, Frankrike. Importør: SBM Life Science AB, Box 13,  
245 21 Staffanstorp, Sverige, 722 64 49 58

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

Åpne her for bruksrettledning!

Keeper L   
Langtidsvirkende

 mot ugress – konsentrat



Best virkning med Keeper L oppnås på 
unge planter i god vekst om våren. 

Preparatet blandes ut i trykksprøyte. Ugresset som 
ønskes fjernet og hele arealet som ønskes ugressfritt, 
må dekkes godt med sprøytevæske. Jorden må ikke bearbeides 
med hakke eller rive etter behandling, da den ugresshindrende ‘filmen’ på jordoverflaten 
ødelegges. Behandlingen må gjøres på fuktig jord for å oppnå optimal effekt. Behandling utføres 
i stille vær med utsikt til opphold de første 6 timer etter behandling. Regn før 6 timer etter 
sprøyting reduserer effekten, mens regn etter 6 timer vil kunne øke effekten hvis jorden har 
vært for tørr ved behandling. Optimal effekt oppnås når behandlingen gjøres ved temperaturer 
over 12 °C. Unngå at preparatet gjennom f.eks. vinddrift eller ved direkte sprøyting kommer 
i kontakt med planter som ønskes bevart. Jorden kan igjen sås eller plantes til 3-6 måneder 
etter behandling. På arealer med belegning, fliser og lignende bør det kun sprøytes på 
ugresset, det vil si på revnene mellom flisene hvor nytt ugress kan spire opp.
Lave temperaturer vil ikke forringe effekten, men betyr en langsommere transport rundt i 
planten og dermed en forsinket effekt. Unngå likevel å sprøyte med utsikt til, eller i perioder 
med vedvarende frost.
Tillaging av sprøytevæske:
Fyll sprøytetanken halvfull (evt. 2/3 full) med vann. Tilsett oppmålt preparat og deretter 
resterende vannmengde under omrøring.

BRUKSRETTLEDNING:

Lagres frostfritt.
Forsiktighetsregler: Bruk vernehansker av gummi og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av 
preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med 
kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell  
eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22591300.
Rengjøring: Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. 
Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrett-
ledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av 
vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres 
med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.
Avfallshåndtering: Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. 
Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.



Ugress Spredeutstyr ml Dekker areal, m2 Vannmengde liter

 Sprøyte 3 10 1

  15 50 5  

  30 100 10

Ett- og 
tofrø-
blada 
ugress

DOSERING

Kun maksimalt 1 tillatt behandling i løpet av en sesong.

Sørg for at hetten 
er skrudd godt på 
fl asken. Vipp fl asken 
forsiktig, slik at væsken 
renner inn i det runde 
doseringskammeret.

For å redusere 
mengden av væske i 
doseringskammeret, 
vippes fl asken forsiktig 
tilbake, slik at den 
overskytende væsken 
helles tilbake i fl asken.

Still fl asken loddrett, 
trykk ned og vri på 
hetten for å åpne 
fl asken.

Hell den oppmålte 
væsken ned i sprøyte-
tanken (trykk ikke på 
fl asken, mens det 
helles). Skru hetten 
på fl asken igjen.


